
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

Procedimento Administrativo n.º 0003722-24.2019.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 46/2020
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa Michel Wesley
Lopes, nomeado pela Portaria n.º 324, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no DJE n.° 6854 do dia 05 de
fevereiro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 037.306.799-29 Portador da Carteira de Identidade n.º
686.7749/ SSP/PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução TJRR
n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, observadas, ainda, as
demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para  eventual aquisição de equipamentos de rede
tais como roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de internet com suporte para
utilização dos protocolos de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de instalação, configuração,
suporte técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS 
Autonomous System), conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência –
Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo ser
prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 46/2020 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como a
proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GRUPO 01

EMPRESA:  IHC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ:  08.528.462/0001-98

ENDEREÇO COMPLETO:  RUA IRMÃ GABRIELA  Nº 51 - SALA 223 - BROOKLIN - SÃO
PAULO/SP - CEP 04.571-130
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REPRESENTANTE(S): RODRIGO ANCONA  LOPEZ LARRABURE / PATRÍCIA SAVIOLLI
FOLCHITO: 

TELEFONE: (11) 5054-4480 / (11) 96466 -1678
Email: rlarrabure@cylk.com.br / info@cylk.com.br / www.cylk.com.br

PRAZO DE ENTREGA: Os prazo de entrega de produtos/implantação e treinamento deverão obedecer o
plano de implantação e o plano de capacitação apresentados pela(s) empresa(s) CONTRATADA(s) e
aprovado pelo TJRR, não podendo exceder a duração máxima de 105 dias (item 5.3 do Termo de
Referência - Anexo I  do Edital).

Item Descrição Und. Qtd.

VALOR

Unitário Total  do
Item

01

 Fornecimento de equipamento Roteador BGP
com prazos de garantia de no mínimo 60 meses, e
demais especificações, conforme Termo de Referência
- Anexo I do Edital.

 Und. 04 R$
171,755,00

R$
687.020,00

02
Serviço de instalação e configuração da solução
contratada, e demais especificações, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

 Und. 04 R$
35.000,00

R$
140.000,00

03

Treinamento Técnico voltado para até 9
servidores da solução contratada, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

 Und. 01 R$
32.000,00

R$
32.000,00

04

Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x366)
nos equipamentos para o Sistema AS pelo período
de 12 meses da solução contratada, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

 Mês 12 R$
5.081,67

R$
60.980,00

 

GRUPO 02

Item Descrição Und. Qtd.

VALOR

Unitário Total  do
Item

05

 Fornecimento de equipamento Switch
Concentrador, prédios, com prazos de garantia de
no mínimo 60 meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital.

 Und. 21 R$
66.760,44

R$
1.401.969,24

06

Transceiver SFP 1000BASE-T com prazo de
garantia de no mínimo 60 meses, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

Und. 46 R$
406,76

R$
18.710,96

Transceiver SFP 1000BASE-SX, com prazo de
garantia de no mínimo 60 meses, e demais R$ R$
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07 garantia de no mínimo 60 meses, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

Und. 124 R$
188,14

R$
23.329,36

08

Transceiver SFP 1000BASE-LX/LH SFP
monomodo e multimodo, com prazo de garantia de
no mínimo 60 meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Und. 26 R$
376,27 R$ 9.783,02

09

Transceiver SFP+ 10GBASE-SR, com prazo de
garantia de no mínimo 60 meses, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

Und. 74 R$
423,32

R$
31.325,68

10

Transceiver SFP+ 10GBASE-SR compativel com
Extreme VDX 6740, com prazo de garantia de no
mínimo 60 meses, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Und. 32 R$
1.614,09

R$ 
51,650,88

11

Transceiver SFP+ 10GBASE-LR, com prazo de
garantia de no mínimo 60 meses, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital. 

Und. 90 R$
1.129,01

R$
101.610,90

12

Serviço de instalação e configuração dos
Switches; Equipamentos adquiridos a partir do
Grupo 2, e demais especificações, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

Und. 21 R$
3.620,00

R$
76.020,00

13

Treinamento Técnico voltado para até 9
servidores da solução contratada, e demais
especificações, conforme Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

Und. 1 R$
31.999,96

R$
31.999,96

14

Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x365)
nos equipamentos Switches do Grupo 2 pelo
período de 12 meses, da solução contratada, e
demais especificações, conforme Termo de Referência
- Anexo I do Edital.

Mês 12 R$
3.550,00

R$
42.600,00

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.
 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ancona Lopez Larrabure , Usuário Externo,
em 19/03/2021, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência -
TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL WESLEY LOPES, Secretário(a), em
22/03/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
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informando o código verificador 0989548 e o código CRC 538B3A34.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro

Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo ADMINISTRATIVO n.º 0003722-24.2019.8.23.8000

Assunto: Análise de Recurso e Homologação – Pregão Eletrônico n.º 046/2020 -
Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para
o fornecimento de equipamentos de rede

 
1. Após a realização do Pregão Eletrônico n.º 46/2020, cujo objeto é a Formação de

Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de
rede, tais como: roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de internet com suporte para
utilização dos protocolos de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de instalação, configuração,
suporte técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS
Autonomous System) (evento n.º 0907788), vieram os autos para deliberação acerca dos Recursos
interpostos pela empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA (eventos n.º 0939277 e 0939305) contra decisão
do pregoeiro que declarou vencedora do certame a empresa IHC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
(evento n.º 0931822), bem como homologação da licitação.

2. A recorrente alega que a "solução ofertada NÃO ATENDE especificações técnicas
mínimas contidas no termo de referência, restando por prejudicados esta administração e esta empresa
que vos escreve".

3. Ao analisar o recurso, tendo em vista as alegações estritamente técnicas das partes
interessadas, o Pregoeiro encaminhou à SUBINF para análise e manifestação, tendo concluído que os
equipamentos colacionados nas propostas vencedoras obedecem aos requisitos do Edital (eventos n.º
0943905 – Grupo 1 e 0944270 – Grupo 2).

4. O Núcleo Jurídico Administrativo, ao analisar o feito, emitiu o PARECER SG/NUJAD
N.º 39/2021 (evento n.º 0946919), sugerindo o não conhecimento do Recurso, tendo em vista que:

41.  ... percebe-se nas análises da SUBINF que todos os pontos dos recursos foram combatidos e afastada
a afirmação de que a solução ofertada não esta de acordo com as especificações exigidas pelo Edital.
43.  Dessa forma, sugiro que os recursos interpostos pela empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA sejam
recebidos, por serem tempestivos e cabíveis à espécie, e, no mérito, pelo total improvimento, ratificando-
se a decisão do Pregoeiro, por seus próprios fundamentos que estão amparados nas análises do Setor
Técnico, procedidas em conjunto com os requisitos previstos do Edital.

 
5. Desse modo, noto que não houve qualquer afronta ao edital do certame, uma vez que a

licitante vencedora ofertou soluções que atendem as especificações mínimas exigidas no instrumento
convocatório.

6. Diante do exposto, decido:
a) No que se refere à peça recursal, nego-lhe provimento para manter a decisão

contida ao Ep. 0931822, por compartilhar do entendimento do Pregoeiro (evento n.º 0939366) e
do NUJAD, exarado no Parecer Jurídico SG/NUJAD n.º 39/2021 (evento nº 0946919), os quais adoto como
razão de decidir; e

b) Por consequência, considerando o atendimento dos requisitos legais e editalícios, com
fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 4º, inciso III, da Portaria TJRR nº 1.055/17,
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posto que processado em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, a Lei Complementar n.º 123/06, as
Resoluções TJRR nº 026/06 e 08/15 e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista da previsão
contida no item 16 do Edital, homologo o processo licitatório realizado na modalidade Pregão
Eletrônico, registrado sob o nº 46/2020, em conformidade com o julgamento efetuado pelo Pregoeiro, que
declarou vencedora do certame a empresa IHC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA , Grupo 1, no
valor total de R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), e Grupo 2, no valor total de R$1.789.000,00 (um
milhão setecentos e oitenta e nove mil reais) conforme proposta final.

7. À Assessoria Técnica para providenciar notificação da empresa recorrente acerca do
teor desta Decisão, especialmente quanto ao não provimento do recurso, e a homologação no respectivo site
de licitações. Abra-se prazo para cadastro de reserva.

8. Publique-se e certifique-se.
9. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa para formalização da Ata de Registro

de Preços, publicação do resultado da licitação e demais providências necessárias.
 

Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DIOGO JÁCOME QUEIROZ, Secretário
Geral, em 05/03/2021, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 0950234 e o código CRC 8123FC9C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - GABINETE DA SECRETARIA GERAL. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro

Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0907788/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2020

 
Sistema de Registro de Preços

 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR torna público para conhecimento
dos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo  menor preço nas
condições estabelecidas neste Edital, a serem regidas pelas Lei n.º 10.520/2002, pela LC n.º 123/2006,
pelas Resoluções TJRR n.ºs 026/2006, 08/2015 e 42/2019, pelo Decreto n.º 7.892/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme
consta nos autos do Procedimento Administrativo TJRR n.º 0003722-24.2019.8.23.8000
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 10/12/2020
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
Código UASG: 925480
 
1.DO OBJETO
1.1. Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de rede tais como
roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de internet com suporte para utilização dos
protocolos de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de instalação, configuração, suporte
técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS  Autonomous
System), conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O valor máximo desta licitação, para registro de preços, corresponde ao montante de R$ 5.186.924,09
(cinco milhões, cento e oitenta e seis mil novecentos e vinte e quatro reais e nove centavos).
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados perante o
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
TJRR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.2. Não será admitida a participação de empresas:
a) cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) suspensas de participar de licitações ou impedidas de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de
Roraima, durante o prazo da sanção aplicada;
c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;
d) proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98,
ou nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
e) com quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9.º da Lei nº 8.666/93;
f) reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;
g) em processo de falência;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.
3.3. É defeso ao servidor público transacionar com o TJRR diretamente ou como representante, procurador
ou intermediário na forma do art. 110, X, XIII e XIV da LC Estadual n.º 053/2001, ou de outra lei estadual
ou municipal que proíba a participação na licitação de servidor que exerça gerência ou administração de
sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exerça o comércio, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário.
4. DA VISITA TÉCNICA
4.1. É facultado à licitante, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Tecnologia da Informação do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - STI/TJRR, por meio do telefone (95) 3621-5144 ou e-mail:
Redes@tjrr.jus.br, realizar visita técnica com antecedência mínima 02 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações e proceder com os levantamentos necessários
para dirimir eventuais dúvidas e familiarizar-se com o desenho da topologia da rede atual do TJRR.
4.2. Os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
5.1. Os interessados poderão impugnar as especificações técnicas, condições ou exigências previstas neste
edital, por eventual violação à disposição legal, através de petição devidamente instruída, fundamentada e
encaminhada ao Pregoeiro, por meio eletrônico - email: subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, em até 03 (três)
dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
5.2. Qualquer dúvida existente sobre os termos do edital poderá ser objeto de pedido de esclarecimento, por
escrito, ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública,
seguindo os mesmos trâmites do subitem anterior.
5.3. Os pedidos de esclarecimentos e de impugnação deverão conter, no mínimo:
a) o número desta licitação, CNPJ/CPF, razão social, endereço completo, nome completo do representante
legal/funcionário ou interessado subscritor do pedido e o e-mail para resposta;
b) a exposição da dúvida para o correto entendimento das regras do edital, ou a indicação do item, cláusula ou
condição do edital que pretenda questionar, devendo, neste caso, vir acompanhada das razões da
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impugnação.
5.4. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação.
5.5. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para ciência dos interessados.
6. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A licitante deverá encaminhar documentos de habilitação e proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.
6.2. A licitante deverá consignar, expressamente no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada grupo, já
considerados e inclusos no valor apresentado todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes
da execução do objeto.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no cadastro dos dados da proposta no
sistema comprasnet importa desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.7. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.
6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções
previstas neste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. No horário previsto para a abertura das propostas, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com as especificações e as
condições estabelecidas no Edital.
8.2. A análise de preços superiores aos previstos no Termo de Referência - Anexo I do edital será realizada
após a fase de lances.
8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja, de plano,
manifestamente inexequível.
9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  R$ 0,01 (um centavo).
9.10.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
10. DO BENEFÍCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
10.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco)
minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
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habilitatórias e observado o valor máximo para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
10.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
10.1.4. A empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
10.2. Não ocorrendo adjudicação, nos termos previstos no subitem 10.1, o objeto licitado será adjudicado em
favor da licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada, se houver compatibilidade de preço
com o valor de referência e a licitante for considerada habilitada.
11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor máximo para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL, DA ACEITABILIDADE E
JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, no prazo de 3 (três) horas, se outro não for
fixado, contados da convocação efetuada pelo Pregoeiro, deverá encaminhar a sua proposta, em PDF,
ajustada ao último lance, conforme modelo - Anexo II do Edital, devidamente preenchida de acordo com as
especificações do Termo de Referência.
12.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado
com o valor máximo fixado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
           12.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
TJRR, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
           12.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado
com o valor máximo fixado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.3.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
12.3.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
12.4. Deverá constar na proposta:
a) a individualização da licitante, com razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, indicação de
endereço eletrônico (e-mail), dados bancários (nome do banco, números da conta corrente e da agência) e
assinatura do representante legal da licitante;
b) a descrição clara do objeto cotado e demais especificações, conforme o Termo de Referência - Anexo I do
edital;
c) indicação única de preço em reais, com exibição dos valores unitário e total com duas casas decimais em
algarismos; e
d) sempre quando for possível, índices, folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca
da licitante, a fim de garantir a integridade da documentação e da proposta.
12.5. Não será admitida a proposta manifestamente inexequível, assim considerada aquela que apresente
valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado e que não venha a ser
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os preços ofertados são coerentes
com os de mercado ou suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.
12.5.1. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro solicitará a arrematante a
comprovação da exequibilidade.
12.6. Não será aceita e será desclassificada a proposta:
a) que não comprovar a sua exequibilidade, quando solicitada pelo pregoeiro;
b) que apresentar valores unitários ou global superiores aos preços indicados pelo TJRR;
c) que não for redigida (digitada ou datilografada) no idioma nacional, estiver ilegível, contenha rasuras, ou
outros defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) com ilegalidades, ou vícios, omissões e irregularidades insanáveis;
e) que não forem corrigidas as irregularidades ou falhas sanáveis apontadas pelo pregoeiro;
f) que estiver em desacordo com as condições e especificações do objeto previstas neste edital;
12.7. O critério adotado para julgamento da proposta será o de menor valor global por grupo.
12.8. Todas as especificações do objeto, o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora
vinculam o fornecedor registrado.
12.9. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a documentação exigida, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este edital.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação
complementar especificada no subitem 13.2 deste edital, de acordo com os arts. 27 a 33 da Lei n.º 8.666/93.
13.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar
documentos que supram tais exigências.
13.2. As licitantes deverão complementar os documentos de habilitação referidos no subitem anterior,
relativos à:
13.2.1. Regularidade Trabalhista
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
13.2.2. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante ou comprovação, por certificação do juízo falimentar competente, de que a licitante
possui plano de recuperação judicial deferido e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei n.º
11.101/2005, estando apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do contrato;
b) Comprovação de que possui patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor da contratação,
mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
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exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
13.2.3. Qualificação Técnica
a) As licitantes deverão apresentar, além das certidões de regularidade, os seguintes atestados de capacidade
técnica:
a.1) Somente para o Grupo 01:
    a.1.1) que tenha fornecido, configurado e instalado pelo menos 01 (um) equipamento de rede switch  de
borda com protocolo BGP suportando, no mínimo, 2.000 de rotas IPv4 ou 2.000 de rotas IPv6.
a.2) Somente para o Grupo 02:
     a.2.1) que tenha fornecido, configurado e instalado pelo menos 01 (um) equipamento de rede switch
concentradores do tipo L3.
a.3) Além de atestado de capacidade técnica, a licitante deverá presentar documentos comprobatórios de que
possui ou possuirá:
    a.3.1) após a assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) profissional com certificação técnica oficial do
fabricante dos equipamentos a serem fornecidos nesta contratação. No momento da habilitação deve ser
indicado o nome e detalhes da certificação do profissional, incluindo comprovação.
b) A comprovação que trata a letra "a.3.1", é exigência tanto para o Grupo 01, como para o Grupo 02.
c) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante, deve-se admitir a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante, contrato de prestação de
serviço, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional, com indicação de seus dados e
respectivos certificados, com o compromisso do mesmo a participar da execução do objeto caso a licitante
vença o certame.
d) A não apresentação dos profissionais no momento indicado ou a tentativa de substituição destes
profissionais por outros com qualificações inferiores sujeitará a licitante vencedora às sanções legais oriundas
do entendimento de que foi falsa a declaração apresentada no momento da licitação.
13.4. A licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de sua
habilitação.
13.5. O pregoeiro verificará eventual enquadramento nas vedações elencadas no item 3  – Da Participação na
Licitação, mediante consulta ao:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).
13.6. As consultas previstas no subitem anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e
de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
13.7. O enquadramento da licitante em qualquer das hipóteses do subitem 3.2 acarretará, como
consequência, a inabilitação da licitante.
13.8. A licitante deverá comprovar que sua atividade empresarial se relaciona ao objeto desta licitação
mediante apresentação de seu ato constitutivo, ou outro documento hábil, além de informar o nome e CPF de
seu administrador e/ou sócio majoritário, salvo se tal informação já constar no SICAF.
13.9. Quanto a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte,
serão observado os seguintes procedimentos:
    13.9.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato. No entanto, o licitante ME
ou EPP, por ocasião da participação neste certame, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
   13.9.2. Homologado o certame e havendo alguma restrição à comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a licitante será intimada para, no prazo de
cinco dias úteis, prorrogável  por igual período, a critério da Administração, regularizar sua situação fiscal e/ou
trabalhista, na forma prevista no art. 43,§1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.
   13.9.3.  A não regularização da documentação, no prazo acima previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 18 deste Edital, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata e/ou Contrato ou
revogar a licitação.
13.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.11. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta,
a respectiva documentação atualizada.
13.12. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões por sítios oficiais.
13.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
13.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
13.15. Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados válidos para este certame
pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua emissão.
13.16. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
13.17. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da
proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
13.18. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
14. DA AMOSTRA
14.1. Não se exigirá que a licitante apresente amostra do objeto licitado.
15. DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
15.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto
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à licitante vencedora.
15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
15.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar
contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.1.4. Não serão acolhidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
15.1.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.2. Caberá as licitantes, encerrada a etapa de lances, a consulta regular ao sistema "Comprasnet" a fim de
verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta a opção para a interposição de recurso.
15.3. Caso admitido, o recurso será decidido pelo Secretário-Geral.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que
a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça de Roraima.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.
17. DO CADASTRO RESERVA
17.1. Antes da homologação do certame será realizada consulta as licitantes interessadas, conforme a ordem
de classificação, em reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora, a fim de integrar o cadastro reserva
da ata de registro de preços.
17.2. Na hipótese de apresentação de recurso, a consulta as licitantes será realizada pela Secretaria Geral,
antes de promover a adjudicação, se indeferido o pedido recursal.
17.3. O cadastro de reserva limitar-se á, no máximo, a três licitantes remanescentes.
17.4. Na hipótese de eventual contratação de licitante integrante do cadastro reserva, em razão de não
assinatura da ata pelo adjudicatário ou do cancelamento do registro do detentor da ata, será verificada as
condições e exigências do edital e seus anexos, além da observância do teor da ata da sessão pública e da
proposta vencedora da licitação.
17.4.1. A verificação, neste caso, das condições, exigências e demais procedimentos para contratação do
remanescente integrante do cadastro reserva, será realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As penalidades previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, serão aplicadas sem prejuízo da aplicação de
multa e demais cominações legais nos casos dispostos na Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima n.º 042/2019.
18.2. A recusa injustificada do adjudicatário em  assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de
empenho, dentro do prazo estabelecido no edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida
em não manter a sua proposta, sujeitando-o ao pagamento de multa compensatória de 15% (quinze por cento)
incidente sobre o valor da obrigação assumida no certame, nos termos dos arts. 81 e 87, II, da lei 8.666/93 e
do art. 1.º, IV, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no
subitem 18.1.
18.2.1. Será devida pelo Contratado apenas a multa moratória prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/93 e no art.
1.º, I e II, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, a contar do término do prazo estabelecido no edital até a
efetiva da ata de registro de preços ou retirada da nota de empenho, da seguinte forma:
a) a multa será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou serviço em
mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.
b) a multa será de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente
a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do item ou serviço em mora, na hipótese de atraso por
período superior ao previsto no inciso I, limitado em até 60 (sessenta) dias.
18.3. A licitante poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º
8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.5. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
18.6. As penalidades serão registradas no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
19. DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de sua convocação, para assinar a ata de registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízos das sanções previstas neste edital.
19.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da ata de registro de preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedor, durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
19.3. O não comparecimento ou recusa injustificada do fornecedor em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital.
19.4. Na hipótese de não assinatura da ata de registro de preços pelo adjudicatário,
as licitantes remanescentes poderão ser convocadas para fornecer o objeto, observando-se o procedimento
legal, as condições fixadas neste Edital e na sua respectiva proposta comercial.
19.4.1. As licitantes remanescentes que não aceitarem o fornecimento do bem ou serviço no preço ofertado
pelo primeiro colocado/adjudicatário não sofrerão sanção administrativa por esse motivo.
19.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento pelo detentor da ata nas condições
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
19.5.1. Serão registrados na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificado durante a fase
competitiva.
19.5.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
19.5.3. A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.
19.6. O detentor da ata deve manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas
condições de habilitação sob pena de ter seu registro cancelado.
19.7. Os preços registrados terão prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
19.8. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico,
assim como disponibilizados pelo TJRR, através de meio informatizado de consulta, durante a vigência da ata
de registro de preços.
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19.9. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão
Administrativa promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.10. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o TJRR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
19.10.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
19.10.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
19.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, a administração poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
19.12. Não havendo êxito nas negociações, o TJRR deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
19.13. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 2002; ou
e) o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas
condições de habilitação.
19.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras "a", "b", "d" e "e" do subitem anterior,
será formalizado por decisão devidamente fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por
razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
19.16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência o fornecedor registrado em
igualdade de condições.
19.17. A ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada a vantagem,
poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal que não tenha
participado do certame licitatório.
19.17.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de preços, deverão consultar o TJRR sobre a possibilidade de adesão.
19.17.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o TJRR.
19.17.3. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços e, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19.17.4. Compete ao órgão não participante, na hipótese de adesão:
a) efetivar a aquisição ou contratação do objeto registrado em até noventa dias;
b) praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao TJRR.
19.18. É vedada à adesão da ata de registro de preços do TJRR pelos órgãos e entidades da administração
pública federal.
20. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
20.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante sua vigência, para assinatura do contrato, dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
     20.1.1. No mesmo prazo previsto no item acima, a licitante deverá apresentar a Declaração Antinepotismo,
conforme modelo constante do anexo III do Edital. 
20.1.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
20.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o
detentor da ata de registro de preços mantém as condições de habilitação.
20.2.1. Aplica-se a mesma regra as licitantes remanescentes para verificação das condições de habilitação
antes de eventual contratação.
20.3. As condições de pagamento e outras obrigações estão previstas no Termo de Referência  e na Minuta
de Contrato (Anexos I e V do edital).
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Excepcionalmente, a licitante poderá encaminhar a documentação complementar solicitada pelo
pregoeiro através do e-mail:subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, desde que reste comprovada a inviabilidade de
envio por meio do sistema.
21.2. Os documentos remetidos por meio do sistema comprasnet, poderão ser solicitados em original ou
cópia autenticada a qualquer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro.
      21.2.1.Os originais ou cópias autenticadas, caso seja solicitadas, deverão ser encaminhadas a
Subsecretaria de Compras, localizada no Prédio Administrativo do TJ/RR, situada na Av. Ene Garcez, n.º
1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro de São Francisco, na Cidade de Boa Vista - RR - CEP 69.305.135.
21.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste edital ou
solicitada pelo Pregoeiro, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Instrumento
Convocatório.

Edital de Licitação SUBCOM 0907788         SEI 0003722-24.2019.8.23.8000 / pg. 6

mailto:cpl@tjrr.jus.br


21.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão estas últimas.
21.5. O acompanhamento e a fiscalização da ata de registro de preços serão exercidos por um representante
da Administração especialmente designado pela Secretaria Demandante.
21.6. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase deste procedimento licitatório, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.8. Este edital estará à disposição dos interessados, pela Internet, nos
endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjrr.jus.br (menu “licitações”),  será publicado na
forma da lei, e deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas alegações de desconhecimento após
a entrega da proposta.
21.9. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em
parte, nos termos do art.49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
21.10. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos, em substituição aos
documentos exigidos pelo presente edital e seus anexos.
21.11. A licitante, caso seja vencedora, manterá preposto, aceito pelo TJRR, durante o período de vigência
da Ata, para representá-la administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado, no ato
da assinatura da Ata, mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do
documento de identidade, endereço de e-mail e número de telefone válidos para o recebimento de
informações e notificações, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
21.14. São partes integrantes deste edital independente de transcrição: o Termo de Referência (Anexo I),
Modelo de apresentação de proposta de preços detalhada após o encerramento dos lances (Anexo II),
Modelo de Declaração Antinepotismo (Anexo III),  Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV)
e Minuta de Contrato (Anexo V) .
21.15. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria-Geral.
 

Boa Vista-RR, 24 de novembro de 2020.
 
 

Francineia de Sousa e Silva
Subsecretária de Compras

 

 

 

 

 
ANEXO I

 
TERMO DE REFERÊNCIA n.º 091/2020 – EVENTO SEI nº (0899178).

 

TERMO DE REFERENCIA N.º 91/2020

FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE REDE TAIS COMO ROTEADORES DE REDE

LOCAL, TRANSCEIVERS, ROTEADORES DE BORDA DE INTERNET COM SUPORTE
PARA UTILIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO BGP E OSPF, BEM COMO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO,

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE ROTEAMENTO PARA SISTEMA AUTÔNOMO (AS -
AUTONOMOUS SYSTEM).

1. INTRODUÇÃO

1.1. A lei nº 10.520/02, que instituiu a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu art. 3º, que a
definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de Termo de Referência constitui fase preparatória
para o Pregão.
1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar
o objeto, tendo sido elaborado com base nas informações apresentadas no procedimento Administrativo
Virtual SEI nº 0003722-24.2019.8.23.8000.
1.3. A contratação pretendida poderá observar, ainda, o disposto nas Resoluções TP nº 026/2006 e
008/2015, que instituem, respectivamente, a licitação na modalidade pregão e o sistema de registro de preços
no âmbito desta Corte de Justiça, a Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93.

2. OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para eventual
aquisição de equipamentos de rede tais como roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de
internet com suporte para utilização dos protocolos de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de
instalação, configuração, suporte técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema
Autônomo (AS  Autonomous System).
2.2. Para fins de adequação ao disposto na lei nº 10.520/02, consideram-se os bens e serviços em tela como
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. FINALIDADE/JUSTIFICATIVA

3.1. O principal motivo para aquisição dos equipamentos e serviços está relacionado à redundância, que
possibilita a implementação de acesso à internet pela conexão com dois ou mais provedores com a troca
automática de provedor, aumentando a disponibilidade dos serviços prestados na Internet.
3.2. Quando a entidade se torna um Sistema Autônomo (AS -
Autonomous System) possui autonomia, ou poder de decisão para
as diferentes opções de caminhos externos (conexão com outros AS), e o processo de troca do provedor de
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acesso a Internet passa a ser mais simples, pois não envolve mudanças de configuração interna.
3 . 3 . Outro motivo se refere ao endereçamento IP  (Internet Protocol), que é a
identificação numérica atribuída a cada dispositivo na Internet. Quando a entidade torna-se AS, ela ganha um
espaço de endereçamento IP Próprio junto ao Registro.BR, o que melhora a utilização
de algumas aplicações, facilita o processo de rastreabilidade dos acessos, melhorando assim, a segurança.
3.4. Além disso, será possível criar acordos de troca de tráfego que possibilitam a conexão do TJRR
com pontos de troca de tráfego (PTT) e o estabelecimento de acordos multi
laterias e bilaterais, o que pode resultar em economia de recursos com a contratação
de banda e melhor qualidade de interconexão com outros órgãos públicos parceiros.
3.5. Outro motivo para aquisição dos equipamentos e serviços é a possibilidade de expansão do tamanho do
tráfego da rede atual do Tribunal. Atualmente o TJRR trafega dados entre suas redes e subredes a uma
velocidade de 1 Gbps. O objetivo é aumentar essa velocidade para que atenda as demandas do TJRR e que
evite possíveis dificuldades ao se transitar informações entre as interconexões do TJRR.
3.6. Por fim, esta contratação visa também realizar a substituição de equipamentos que encontram-se
obsoletos e a configuração dos equipamentos roteadores em alta disponibilidade dentro das instalações do
Poder Judiciário Roraimense.
3.7. Assim, para melhoria da disponibilidade dos serviços prestados por este TJRR e do acesso a Internet,
essa demanda por equipamentos e serviços de implementação é essencial para a prestação e continuidade dos
serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
3.8. Demonstrativo de resultados a serem alcançados com a solução.
3.8.1. Com a aquisição dos novos equipamentos e serviços poderão ser alcançados os seguintes resultados:

a. uma maior disponibilidade dos serviços de TI oferecidos pelo TJRR;
b. maior disponibilidade dos sistemas do TJRR que usam a internet;
c. maior disponibilidade de aplicações extremamente críticas (Ex: projudi entre outros);
d. melhoria dos serviços prestados pelo Judiciário de Roraima;
e. expansão da velocidade de tráfego das redes e subredes do TJRR;
f. aumentar a disponibilidade de equipamentos roteadores nos prédios e Data Centers desta Corte;

g. substituição de equipamentos que estão obsoletos;
h. evitar paralisações nos serviços oferecidos por conta de falhas nas conexões a internet causados por

provedores; e
i. melhoria na segurança da informação, já que facilita o processo de rastreabilidade dos acessos.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto deverá ser executado em conformidade com as especificações constantes deste instrumento,
mediante execução indireta, por meio de empreitada por preço unitário.
4.2. Os itens a serem registrados, bem como os quantitativos encontra-se na tabela abaixo:

GRUPO 1-  ROTEADORES BGP E SERVIÇOS - PROJETO AS

ITEM Descrição Und. Quant.

01 Fornecimento de equipamento Roteador BGP com prazos de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 4

02 Serviço de instalação e configuração da solução contratada. Und. 4

03 Treinamento Técnico voltado para até 9 servidores da solução contratada. Und. 1

04 Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x365) nos equipamentos para o Sistema AS pelo período de 12
meses da solução contratada. Mês 12

GRUPO 2 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EXPANSÃO DA REDE TJRR

Item Descrição Und. Quant.

05 Fornecimento de equipamento Switch Concentrador, prédios, com prazos de garantia de no mínimo 60
meses. Und. 21

06 Transceiver SFP 1000BASE-T com prazo de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 46

07 Transceiver SFP 1000BASE-SX, com prazo de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 124

08 Transceiver SFP 1000BASE-LX/LH SFP monomodo e multimodo, com prazo de garantia de no mínimo 60
meses. Und. 26

09 Transceiver SFP+ 10GBASE-SR,com prazo de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 74

10 Transceiver SFP+ 10GBASE-SR compativel com Extreme VDX 6740. Und. 32

11 Transceiver SFP+ 10GBASE-LR, com prazo de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 90

12 Serviço de instalação e configuração dos Switches; Equipamentos adquiridos a partir do Grupo 2. Und. 21

13 Treinamento Técnico voltado para até 9 servidores da solução contratada. Und. 1

14 Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x365) nos equipamentos Switches do Grupo 2 pelo período de 12
meses, da solução contratada. Mês 12

4.2.1. A escolha do agrupamento dos itens em grupo visa a plena qualificação da empresa fornecedora que
prestará os serviços de fornecimento, bem como prestará os serviços de suporte durante a vigência do
contrato de garantia dos equipamentos, a total compatibilidade entre os equipamentos solicitados, a redução
de custos operacionais e de infraestrutura física, a capacidade técnica de manter a solução em operação, os
recursos humanos disponíveis para prestarem o devido apoio, treinamento e curva de aprendizagem e o custo
total de propriedade.
4.2.2. O TJRR também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para certificar a legalidade de
possíveis processos de importação.
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4.3. As especificações dos itens apresentados na tabela acima estão no Anexo I deste instrumento.
4.4. Do suporte e manutenção:
4.4.1. A manutenção deverá ser prestada durante toda a vigência do contrato.
4.4.2. Os serviços de manutenção serão prestados nas dependências do TJRR na cidade de Boa Vista,
obrigatoriamente executados por Assistência Técnica e Suporte autorizados pelo fabricante, credenciada
através de declaração do fabricante e com técnicos treinados e certificados nos equipamentos, ou diretamente
pelo fabricante dos produtos.
4.4.3. O Suporte Técnico de todos os produtos deverá abranger a assistência técnica preventiva e corretiva
com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado, inclusive, e não se restringindo a substituição total ou
parcial do produto como peças, partes, componentes e acessórios. Esses serviços de assistência técnica
deverão ser executados sempre que se fizer necessário, seja por solicitação formal do TJRR, seja pelo
recebimento de alertas provenientes do sistema de monitoramento.
4.4.4. O suporte técnico a ser prestado pela CONTRATADA tem por objetivo a correção de falhas ou
inconsistências detectadas, de forma a garantir o pleno, correto e seguro funcionamento da solução contratada.
O suporte técnico compreende, ainda, o auxílio na configuração dos componentes da solução para o correto
funcionamento, além do esclarecimento de dúvidas dos servidores e prestadores de serviços do TJRR, de
forma a garantir a melhor utilização e maximização dos recursos contratados.
4.4.5. Não será admitido a execução de qualquer serviço sem a prévia autorização da STI/SUBINF.
4.4.6. Os serviços serão solicitados pela equipe técnica do TJRR mediante abertura de chamado junto à
CONTRATADA, via chamada telefônica local ou DDD, 0800, e-mail ou internet, devendo o recebimento dos
chamados ocorrer em período integral (24x7).A empresa deverá disponibilizar uma central de atendimento de
suporte e manutenção técnica. As solicitações de atendimento técnico partirão do Tribunal através do Gestor
de Contratos ou da equipe da Subsecretaria de Infraestrutura de TIC.
4.4.6.1. Os chamados abertos por e-mail deverão ter sua abertura automática no portal web.
4.4.6.2. Todo o chamado aberto deverá ter sua resolução técnica registrada no sistema web de help-desk.
4.4.6.3. A equipe técnica da CONTRATANTE poderá abrir, gerenciar status e conferir todo o histórico de
chamados de suporte técnico, mediante login e senha de acesso ao sistema.
4.4.7. Conforme as necessidades do TJRR, os atendimentos deverão ser remotos ou presenciais conforme a
demanda, com o acionamento do técnico através do seu número de contato do NOC (Network Operations
Center). A quantidade de atendimentos remotos será ilimitada durante a vigência do contrato, não havendo
limite de quantidade de chamados durante a vigência do contrato.
4.4.7.1. A CONTRATADA deverá prestar o suporte técnico dos produtos fornecidos, sendo facultado a ela
o escalonamento das questões para o respectivo fabricante, ficando, entretanto, a contratada responsável pelo
gerenciamento do chamado e prestação de informações à CONTRATANTE.
4.4.8. Considera-se como suporte técnico: Resolução de incidentes e de problemas, esclarecimento de
dúvidas sobre configurações, rotas, projetos e forma de instalação da solução.
4.4.9. Qualificação de natureza dos chamados técnicos abertos na central de atendimento:

a. incidente (falha/reparo): quando a solução totalmente ou parte dela apresentar inoperância ou desvio de
comportamento, funcionalidades, equipamentos e seus componentes; e

b. problema (corretiva):  Quando o incidente for resolvido com o restabelecimento do
serviço/funcionalidade (solução de contorno), contudo a causa raiz do incidente não foi identificada,
desta forma, é necessário identificar a causa raiz (problema) para que o incidente não se repita.

4.4.9.1. Um problema só poderá ser aberto após o restabelecimento do serviço/funcionalidade quando a
origem for um incidente.
4.4.9.2. Solicitação de serviço: quando for necessário acionamentos para solicitação de alterações de
configuração, parametrização, customização, novas funcionalidades, melhorias nos serviços, e outras atividades
que não se qualificam como incidente, problema ou dúvida.

a. dúvida: quando os colaboradores precisarem de auxílio para elucidar dúvidas técnicas ou operacionais
das instalações.

4.4.9.3. Classificação das seguintes categorias de prioridades de suporte:

a. baixa: ocorrências que não interfiram na disponibilidade ou performance dos serviços;
b. normal: ocorrências que prejudiquem os serviços sem interrompê-los; e
c. alta: qualquer ocorrência que caracterize a indisponibilidade dos serviços.

4.4.9.3.1. As ocorrências serão classificadas em 3 (três) níveis de prioridade, relacionados a graus de
comprometimento de funcionamento do serviço. Os prazos máximos para a solução de problemas serão
contados a partir da chegada do técnico ao local ou do horário de abertura das Ordens de Serviço quando a
presença do técnico não for necessária, conforme indicado no tabela seguinte:

Tabela de Ocorrências

 
PRIORIDADE BAIXA

Indicador 03
PRIORIDADE NORMAL

Indicador 02
PRIORIDADE ALTA

Indicador 01

Atendimentos

Ocorrências que não interfiram na
disponibilidade ou performance dos
serviços.
Prazo de Solução: Até 05 (cinco)
dias úteis (DU).

O equipamento está operacional,
porém apresenta problemas.
Ocorrências que prejudiquem os
serviços sem interrompê-los.
Prazo de Solução: Até 02 (dois)
dias úteis (DU).

Equipamento não está operacional.
Qualquer ocorrência que caracterize a
indisponibilidade dos serviços.
Prazo de Solução: Até o término do
próximo dia útil (NBD – Next Business
Day) (DU).

4.5. Do cronograma:
4.5.1. O prazo de entrega da solução não deverá passar de 105 dias corridos e deverá compreender a parte
de  planejamento, entrega dos equipamentos, instalação, configuração, parametrização, treinamento e
realização das adequações necessárias ao início do pleno funcionamento da solução no TJRR, conforme
cronograma abaixo:

a. cronograma de implantação: 

Descrição Início Duração em
dias corridos Responsável

Apresentar Plano de Implantação. Recebimento da Ordem de Serviço. 15 CONTRATADA

Aprovação do Plano de Implantação. Recebimento do Plano de Implantação. 10 TJRR
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Implantação da solução com entrega dos
equipamento e execução dos serviços. Aprovação do Plano de Implantação. 45 CONTRATADA

Período de funcionamento experimental. Implantação da solução com entrega dos
equipamento e execução dos serviços. 20 TJRR

Recebimento Definitivo. Após o fim do período experimental. 15 TJRR

b. cronograma de treinamento:

Descrição Início Duração em dias
corridos Responsável

Apresentar Plano de Capacitação com o conteúdo programático do
treinamento. Assinatura do contrato 15 CONTRATADA

Aprovação do Plano de Capacitação. Entrega do Plano de
Capacitação 10 TJRR

Treinamento abordando, no mínimo, as informações necessárias à
gerência, administração, auditoria e suporte interno da solução.

Aprovação do Plano de
Capacitação

Data acordada no
Plano de capacitação. CONTRATADA

Avaliação do Treinamento. Fim do Treinamento 10 TJRR

Emissão do Termo de Aceite dos Treinamentos. Após a Avaliação do
Treinamento 10 TJRR

4.6. O recebimento definitivo da solução será dado após um período de funcionamento experimental, que
compreende os testes e demais avaliações que serão realizadas pela equipe técnica do TJRR após a entrega.
4.6.1. Ocorrendo o fornecimento de material fora das especificações e/ou condições predeterminadas, a
CONTRATADA deverá providenciar a substituição e/ou adequações necessárias, dentro do prazo de
funcionamento experimental, estabelecido no cronograma de implantação.
4.7. Todos os produtos e serviços fornecidos deverão possuir garantia de funcionamento durante a vigência do
Contrato a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
4.8. O Suporte Técnico, a Gerência e a Administração devem iniciar-se após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo estendendo-se por todo o período de vigência do Contrato.
4.9. A solução como um todo deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, inclusive sábados, domingos, feriados. Somente no período de implantação serão aceitas paradas e
interrupções para ajustes e adequações.
4.10. Da segurança da informação:
4.10.1. A contratação deverá estar conformidade com as seguintes diretrizes:

a. norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;
b. IEC 60950, em conformidade com a Portaria n.° 170/2012 do INMETRO, que apresenta os requisitos

de avaliação da conformidade para bens de informática;
c. ABNT NBR ISO/IEC 27000: 2016 que estabelece a visão geral dos Sistemas de Gerenciamento de

Segurança da Informação; 
d. ISO/IEC 27033-4:2014 que fornece orientação para proteger as comunicações entre redes usando

gateways de segurança;
e. ABNT NBR ISO/IEC 17788:2015; e
f. atender ao disposto na Política de Segurança da Informação do TJRR. Proporcionar a disponibilidade,

a integridade e a segurança de todas as informações do Tribunal por ela gerenciadas e armazenadas.

4.10.2. Qualquer divulgação de informação sigilosa ou considerada sigilosa pelo Tribunal representará quebra
de contrato e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
4.10.3. A CONTRATADA deverá assinar  o acordo de confidencialidade presente no Anexo II deste
instrumento.           
4.10.4. Toda e qualquer informação referente a rede, estrutura física  e quaisquer outros itens são classificadas
como sigilosa pelo TJRR, salvo disposição em contrário por esta Corte, sua divulgação ensejará quebra de
sigilo.   
4.10.5. A CONTRATADA, além das outras responsabilidades já citadas, será a responsável pela manutenção
da organização do cabeamento dos racks e limpeza das salas onde executarem os serviços.
4.11. Da garantia:
4.11.1. A garantia compreende os reparos e materiais necessários para manter a estrutura em perfeito
funcionamento, dentro das especificações do fabricante e do projeto executivo, sem qualquer ônus para o
Tribunal. Os equipamentos roteadores de Borda, Switches e Transceivers  instalados deverão possuir garantia
da contratada pelo período de 60 meses, contados do recebimento definitivo do objeto. O período de garantia
exigido justifica-se pela criticidade dos equipamentos, os quais deverão permanecer em operação em regime
24x7 e por representar umas das opções de mercado para garantia desse tipo de produto.
4.11.2. A garantia dos produtos fornecidos deve ser oficial e reconhecida pelo fabricante dos equipamentos no
Brasil.
4.11.3. A garantia deve incluir a entrega de peças on site no local de entrega definido neste projeto básico,
sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE.
4.11.4. Os equipamentos também devem possuir atualização de firmware pelo período de garantia, sem custos
adicionais, bem como atualizações necessárias dos softwares para a correção de vícios.
4.11.4.1. As atualizações incluídas devem ser do tipo “minor release” e “major release”, permitindo manter os
equipamentos atualizados em sua última versão de software/firmware.
4.11.5. Todos os equipamentos, produtos, peças ou softwares necessários à prestação dos serviços deverão
ser novos e de primeiro uso e não constar, no momento da assinatura contratual, em listas de end-of-sale, end-
of-support ou end-of-life do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinuidade de
fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do fabricante. Da mesma maneira, todo o
hardware a ser utilizado na prestação dos serviços deverá estar coberto por garantia pelo período da
contratação.
4.11.5.1. Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração.
4.11.5.2. Os equipamentos deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante da empresa contratada,
não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas.
4.11.5.3. O TJRR poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto ao fabricante,
informando data de compra e empresa adquirente, confirmando a procedência legal dos equipamentos
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4.11.6. Exclui-se desta garantia defeitos causados aos equipamentos ou demais componentes em função de
acidentes ou em danos causados pelo Tribunal ou por terceiros.
4.11.7. Qualquer serviço decorrente da garantia deverá ser concluído no prazo máximo descrito conforme a
tabela de classificação das ocorrências. contados a partir do chamado,sujeitando-se a contratada, em caso de
descumprimento, às sanções administrativas previstas na contratação.
4.11.8. Os serviços serão solicitados pelo Tribunal mediante abertura de chamado junto a empresa
responsável pelo contrato, via telefone, e-mail ou internet, não havendo restrições nos horários comerciais.
4.11.9. Os materiais e componentes a serem substituídos devem ser novos e originais do fabricante original da
rede, de modo a não prejudicar a qualidade da instalação e a garantia associada.
4.11.9.1. A garantia deve incluir, também, o envio de peças/equipamentos de reposição, que deverão ser
entregues nos locais especificados pelo CONTRATANTE, ou, na sua ausência, na sede da
CONTRATANTE, abrangendo-se todos os custos de deslocamento (envio e retorno) das
peças/equipamentos de substituição. Obrigatoriamente o envio de peças/equipamentos de reposição deve ser
realizado pela empresa CONTRATADA, através do seu fabricante dos equipamentos, sendo a empresa
CONTRATADA  responsável pelo controle e logística de peças de reposição
4.11.10. Caso seja necessário enviar o equipamento, peça e componente para um centro de assistência
técnica fora das dependências do TJRR, a empresa contratada deverá desinstalar, embalar e transportar o item
defeituoso, instalar item temporário e reinstalar o item reparado, bem como deverá arcar com todos os custos
inerentes à operação. Quando do envio de equipamentos ou componentes para centros de assistência técnica
em outra localidade a empresa contratada poderá renegociar os prazos estabelecidos no Instrumento de
Medição de Resultado exigidos desde que não exceda o prazo máximo de substituição temporária que será de
30 (trinta) dias.
4.11.11. Quando da detecção de problemas ou inconformidades, a empresa contratada deverá imediatamente
abrir um chamado técnico, informar ao TJRR e providenciar a sua reparação dentro dos prazos estabelecidos
no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
4.11.12. Tanto o Tribunal de Justiça de Roraima quanto a contratada devem ser responsáveis em manter os
registros escritos dos chamados contendo no mínimo a data e a hora da abertura, nome do solicitante do
serviço, nome do atendente do prestador que recebeu o chamado e descrição resumida do defeito.
4.11.13. No final do atendimento dos chamados, o técnico deverá fornecer relatório descrevendo os dados do
chamado, a solução encontrada e / ou os materiais substituídos.
4.12. Deverá ser realizada reunião inicial de alinhamento de expectativas logo após a assinatura do contrato,
onde serão discutidos os serviços de preparação da infraestrutura básica de funcionamento, (migração de
dados se houver) e demais adequações necessárias à entrega da solução.
4.13. Toda a solução de Tecnologia da Informação deverá ser prestada pela CONTRATADA e
acompanhada de todos os serviços e equipamentos necessários à sua implantação. Incluindo o que couber
para a finalização dos serviços de modo geral.
4.14. Do plano de implantação:
4.15.1. O Plano de Implantação da Solução deverá, no mínimo conter, as seguintes informações:

a. descrição detalhada do serviço demandado;
b. orçamento detalhado dos serviços  licitados que serão usados para implementação do serviço

demandado;
c. cronograma com prazo para entrega dos serviços em perfeita operação;
d. descrição detalhada de restrições, dependências e quaisquer informações relevantes acerca do plano

proposto; 
e. requisitos de infraestrutura para implantação dos serviços; e
f. desenho geral da infraestrutura de rede e as interconexões entre os equipamentos que serão implantados

e os equipamentos constantes atualmente na rede de dados do TJRR.

4.15. Do treinamento:
4.15.1. Após a conclusão da fase de implantação da solução, a CONTRATADA deverá ministrar um
treinamento básico para até 9 integrantes da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação. 
4.15.2. O Treinamento deverá ser prestado das dependências do Poder Judiciário em Boa Vista-RR, em
horário a ser definido pela equipe da Subsecretaria de infraestrutura de TIC.
4.15.3. Sem ônus, o CONTRATANTE poderá solicitar a repetição do treinamento caso entenda que o
mesmo não atingiu a esses objetivos.
4.15.4. O treinamento será avaliado por meios próprios e, caso este seja julgado insatisfatório, a empresa
deverá prover uma nova turma sem qualquer ônus para o TJRR. No final do treinamento serão realizados
avaliações que deverão ser julgadas satisfatórias por pelo menos 80% dos participantes, sendo considerada
satisfatórias notas 4 e 5, conforme legenda abaixo:

1 – Péssimo 2 – Ruim 3 – Regular 4 – Bom 5 – Excelente

4.15.5. A avaliação deve conter pelo menos os seguintes itens para julgamento:

Conteúdo / Programa

a. adequação do conteúdo do programa;
b. aplicabilidade do conteúdo à realidade profissional;
c. equilíbrio a teoria e a prática;
d. nível de obtenção de novos conhecimentos

Atuação do Instrutor / Palestrante

a. conhecimentos do assunto tratado;
b. didática utilizada;
c. facilidade e objetividade na comunicação;
d. verificação da assimilação dos assuntos pelos participantes;
e. apresentação de aplicações práticas dos assuntos tratados.

Infraestrutura e Logística
a. adequação das instalações e equipamentos;
b. coffee break.

4.15.6. A CONTRATADA deverá fornecer certificado de participação individual contendo o nome do
participante, assunto, entidade promotora, carga horária, período de realização, ministrante e conteúdo
programático.
4.15.7. Será de responsabilidade da CONTRATADA prover todas as despesas relativas a pessoal
especializado para ministrar a capacitação e quaisquer outras despesas oriundas, derivadas ou conexas,
ambiente virtual de aprendizagem, simuladores, coffee break e material didático.
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4.15.8. A CONTRATADA deverá também fornecer ambiente virtual ou disponibilizar equipamentos para
realização dos laboratórios e exercícios práticos, não podendo utilizar-se dos que serão usados na execução
dos serviços. Essa restrição visa não atrasar a implantação dos novos serviços por conta do treinamento.
4.15.9. O(os) profissional(ais) que deverá(ão) ministrar os treinamentos será(ão) o(s) mesmo(s) solicitado(s)
na alínea "a" do subitem 7.1.3 deste instrumento.
4.15.10. Demais especificações sobre treinamento estão presentes no Anexo I deste instrumento.
4.16. O TJRR entregará à empresa contratada, durante a Reunião de Alinhamento de Expectativas, relação
nominal de no mínimo 8 (Oito) servidores que terão login e senha com perfis de acessos distintos aos serviços
que compõem a solução bem como para abrir chamados de manutenção, realizar treinamentos. Esses perfis
serão criados a critério do TJRR e configurados pela empresa contratada quando da entrega da solução. Os
usuários e perfis poderão ser ajustados a qualquer tempo, durante o período de vigência do contrato, sem
ônus para o TJRR.
4.17. Da visita técnica:
4.17.1. É facultado à licitante, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Tecnologia da Informação
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - STI/TJRR, realizar visita técnica com antecedência mínima 02
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações e proceder
com os levantamentos necessários para dirimir eventuais dúvidas e familiarizar-se com o desenho da topologia
da rede atual do TJRR.
4.17.2. Os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
4.18. Ao longo da vigência do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a promover, gradativamente, a
transição contratual, com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações,
capacitando, se solicitado, os técnicos do TJRR ou os da nova pessoa jurídica que continuará a execução dos
serviços, sem ônus para este Tribunal.
4.19. A CONTRATADA é a única responsável pelos produtos fornecidos ao TJRR, mesmo que tenham sido
adquiridos de terceiros.

5. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação.
5.2. O instrumento contratual será assinado no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.
5.2.1. O contrato referente ao fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses.
5.2.2. O contrato referente ao treinamento terá vigência de 5 (cinco) meses.
5.2.3. O contrato referente ao serviço de suporte (itens 4 e 14) terá vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir do Recebimento Definitivo, podendo se estender por mais de um exercício financeiro, prorrogável por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
5.3. Os prazo de entrega de produtos/implantação e treinamento deverão obedecer o plano de implantação e
o plano de capacitação apresentados pela(s) empresa(s) CONTRATADA(s) e aprovado pelo TJRR, não
podendo exceder a duração máxima de 105 dias.
5.4. A CONTRATADA deverá entregar, instalar e configurar equipamentos  nos prédios do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima conforme descrito pela Subsecretaria de Infraestrutura de TIC - SUBINF, no
Prédio Administrativo, Av. Ene Garcez, 1696, São Francisco, CEP 69.305-135, no horário de expediente
(08h00min às 14:00h) - Contato: (95) 3621-5144.
5.4.1. Eventual mudança de endereço de entrega dos itens será informada prévia e oportunamente à
CONTRATADA, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE.
5.5. Antes da entrega dos equipamentos e instalação deverão ocorrer o agendamento prévio, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, junto ao fiscal, no horário de expediente (08h00min às
14h:00), por meio do telefone (95) 3621-5144.. Os custos gerados referentes as tentativas de entregas não
agendadas previamente serão por conta da CONTRATADA.
5.6. Para entrega dos softwares, estes devem ser fornecidos com ou sem mídia de instalação. No caso de não
fornecimento de mídia, deve ser indicado local para download do arquivo de
instalação. A CONTRATADA deverá fornecer manuais de instalação traduzidos em PT-BR.

6. ORÇAMENTO ESTIMADO

6.1. Com base na cotação de preços constante no Procedimento Administrativo Virtual SEI n.º 0003722-
24.2019.8.23.8000, estima-se que o valor global da contratação em tela será de R$ 5.186.924,09 (cinco
milhões, cento e oitenta e seis mil novecentos e vinte e quatro reais e nove centavos), conforme
planilha de orçamento detalhada abaixo:

GRUPO 01 - ROTEADORES BGP E SERIÇOS - PROJETO AS

Item Descrição Und. Quant. Valor Médio
Unitário (R$) Valor Total (R$)

01 Fornecimento de equipamento Roteador BGP com prazos
de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 4 242.908,39 971.633,56

02 Serviço de instalação e configuração da solução contratada. Und. 4 37.437,77 149.751,08

03 Treinamento Técnico voltado para até 9 servidores da
solução contratada. Und. 1 37.000,00 37.000,00

04
Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x366) nos
equipamentos para o Sistema AS pelo período de 12 meses
da solução contratada.

Mês 12 5.085,64 61.027,68

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 01 (R$) 1.219.412,32

GRUPO 02 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EXPANSÃO DA REDE DO TJRR

Item Descrição Und. Quant. Valor Médio
Unitário (R$) Valor Total (R$)

05 Fornecimento de equipamento Switch Concentrador,
prédios, com prazos de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 21 113.857,60 2.391.009,60

06 Transceiver SFP 1000BASE-T com prazo de garantia de no
mínimo 60 meses. Und. 46 1.629,32 74.948,72
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07 Transceiver SFP 1000BASE-SX, com prazo de garantia de
no mínimo 60 meses. Und. 124 1.251,19 155.147,56

08 Transceiver SFP 1000BASE-LX/LH SFP monomodo e
multimodo, com prazo de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 26 2.473,73 64.316,98

09 Transceiver SFP+ 10GBASE-SR, com prazo de garantia de
no mínimo 60 meses. Und. 74 2.608,68 193.042,32

10 Transceiver SFP+ 10GBASE-SR compativel com Extreme
VDX 6740, com prazo de garantia de no mínimo 60 meses. Und. 32 2.608,68 83.477,76

11 Transceiver SFP+ 10GBASE-LR, com prazo de garantia de
no mínimo 60 meses. Und. 90 8.781,21 790.308,90

12 Serviço de instalação e configuração dos Switches;
Equipamentos adquiridos a partir do Grupo 2. Und. 21 4.710,55 98.921,55

13 Treinamento Técnico voltado para até 9 servidores da
solução contratada. Und. 1 73.631,58 73.631,58

14
Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x365) nos
equipamentos Switches do Grupo 2 pelo período de 12
meses, da solução contratada.

Mês 12 3.558,90 42.706,80

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 02 (R$)  3.967.511,77

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (GRUPO 01 + GRUPO 02) R$ 5.186.924,09

6.2. O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como quaisquer
atividades ou insumos necessários à execução do objeto, mesmo quando não expressamente indicados, não
cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.

7. REQUISITOS TÉCNICOS DO LICITANTE

7.1. As licitantes deverão apresentar, além das certidões de regularidade, os seguintes atestados de
capacidade técnica:
7.1.1. Somente para o Grupo 01:

a. que tenha fornecido, configurado e instalado pelo menos 01 (um) equipamento de rede switch  de borda
com protocolo BGP suportando, no mínimo, 2.000 de rotas IPv4 ou 2.000 de rotas IPv6.

7.1.2. Somente para o Grupo 02:

a. que tenha fornecido, configurado e instalado pelo menos 01 (um) equipamento de rede switch
concentradores do tipo L3.

7.2. Além de atestado de capacidade técnica, a licitante deverá presentar documentos comprobatórios de que
possui ou possuirá:

a. após a assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) profissional com certificação técnica oficial do
fabricante dos equipamentos a serem fornecidos nesta contratação. No momento da habilitação deve
ser indicado o nome e detalhes da certificação do profissional, incluindo comprovação.

7.2.1. A comprovação que trata a alínea "a" do subitem 7.2 é exigência tanto para o Grupo 01, como para o
Grupo 02.
7.2.2. Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante, deve-se admitir a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante, contrato de prestação de
serviço, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional, com indicação de seus dados e
respectivos certificados, com o compromisso do mesmo a participar da execução do objeto caso a licitante
vença o certame.
7.2.3. A não apresentação dos profissionais no momento indicado ou a tentativa de substituição destes
profissionais por outros com qualificações inferiores sujeitará a licitante vencedora às sanções legais oriundas
do entendimento de que foi falsa a declaração apresentada no momento da licitação.

8. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, por meio da FISCALIZAÇÃO, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia correspondente ao percentual de 5% (dois por cento) do valor do contrato, exceto para os contratos
de treinamento (item 3 e item 13), podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.
8.2. A garantia deverá possuir validade até 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogação do contrato, conforme inciso XX, do Art. 23 da Resolução nº 15/2013.
8.3. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal prestada é
condição para acréscimos, supressões e eventuais repactuações contratuais.

9. OBRIGAÇÕES

9.1. Durante a vigência da Ata e do contrato, a CONTRATADA deverá:

a. manter, durante a vigência do Ata e Contrato, as condições de habilitação exigidas na contratação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições;

b. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078, de 1990);

c. responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato;

d. respeitar as normas aplicáveis à execução do objeto, em especial, ao sigilo de dados;
e. respeitar rigorosamente as especificações contidas no item 4 - Especificações do Objeto, bem como no

Anexo I deste instrumento quando da execução do objeto;
f. fornecer os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto, responsabilizando-se por

todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, exceto quando se tratar de atividades
expressamente atribuídas ao TJRR;

g. fornecer serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
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semana, durante toda a vigência do contrato, por meio de chamada telefônica, sem nenhum ônus ao
CONTRATANTE, a fim de que seja possível registrar reclamações sobre o funcionamento do serviço
contratado, obter suporte técnico e esclarecimentos;

h. assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo
transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço;

i. executar os serviços com o maior padrão de qualidade possível, sendo direito do CONTRATANTE
exigir que serviços avaliados por ele como fora dos padrões de qualidade sejam refeitos;

j. manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de terceiros, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do contrato; e

k. cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento e no edital.

9.2. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a. a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do
CONTRATANTE;

b. a subcontratação; e
c. nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela

Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, é vedada a contratação, independentemente da
modalidade de licitação, de pessoas jurídicas que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupados de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de caros de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

9.3. Durante a execução do objeto, a CONTRATANTE deverá proceder conforme os casos abaixo:

a. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

b. efetuar o pagamento devido pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências contratuais;

c. comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas nos materiais fornecidos;
d. nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompanhamento da entrega dos bens. Tal

fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades do Contratado em relação ao acordado; e
e. rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos materiais que estiverem em

desacordo com a especificações apresentadas no item 4 - Especificações do Objeto. Para que esta
rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da
Contratada.

9.4. Comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA:
9.4.1. Após a homologação do certame, o licitante vencedor deverá providenciar, no prazo de 03 (três) dias
úteis, solicitação de credenciamento de usuário externo, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, instituído
pela Resolução TJRR nº 029/2016 e regulamentado Portaria TJRR nº 1650/2016.
9.4.1.1. A solicitação de credenciamento deverá ser realizada pelo sítio www.tjrr.jus.br.
9.4.1.2. A não solicitação de credenciamento dentro do prazo estabelecido poderá ocasionar na aplicação das
Sanções Administrativas previstos no Edital bem como no instrumento contratual.
9.4.1.3. A CONTRATADA deverá manter atualizado o seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações –
SEI.
9.4.2. O endereço de e-mail do representante legal da CONTRATADA para fins de recebimento de
notificação e demais comunicações inerentes à execução do objeto deverá ser informado na proposta,
devendo ser o mesmo a ser cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, como previsto no
subitem 9.4.1.3.
9.4.3. Durante a Vigência da Ata e do Contrato, qualquer comunicação, tais como cartas, ofícios, notificações,
entre outros, será realizada prioritariamente via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo que a
CONTRATADA disporá do prazo de até 10 (dez) dias corridos para leitura e assinatura da notificação, a
partir da liberação do link de assinatura eletrônica.
9.4.4. Exaurido o prazo previsto no subitem anterior, a CONTRATADA considerar-se-á devidamente
notificada, iniciando, assim, eventuais prazos dos atos subsequentes, como, por exemplo, no caso de
intimações para apresentar defesa prévia.
9.4.5. A adoção de comunicações digitais é o resultado da implantação do Sistema Eletrônico de Informações
– SEI. Assim, os processos administrativos que tramitam sob a tutela deste sistema computacional dispensam a
utilização do meio físico papel.
9.4.6. A CONTRATADA deverá manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de
vigência da Ata e do Contrato, para representá-lo administrativamente sempre que for necessário, o qual
deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento
de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, telefones de contato e e-mail.
9.4.6.1. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da Administração
especialmente designado pela Secretaria Demandante.
10.2. O recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade, se dará da seguinte
forma:

a. para a aquisição e instalação dos equipamentos (itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12), em até
01 (um) dia útil, contado da data de comunicação da Contratada quanto à conclusão da etapa de
"implantação da solução com entrega dos equipamentos e execução dos serviços", descrita no
cronograma de implantação;

b. para o treinamento (itens 03 e 13), em até 01 (um) dia útil, contado da data de encerramento do
treinamento; e

c. para o serviço de suporte técnico remoto (itens 4 e 14), em até 02 (dois) dias úteis, contados da data
de entrega do relatório mensal dos serviços executados, pela CONTRATADA, mediante recibo, não
configurando aceite.

10.3. O recebimento definitivo da aquisição e instalação dos equipamentos, bem como do treinamento,
deverão ocorrer nos prazos estabelecidos nos cronogramas dos item 4.5. deste instrumento. Em relação ao
serviço de suporte técnico remoto se dará conforme subitem 10.5.5.
10.4. A CONTRATADA deverá apresentar documento fiscal válido, acompanhado das certidões de
regularidade fiscal e trabalhista e certidão negativa de concordata e falência, da seguinte forma:

a. para aquisição e instalação dos equipamentos (itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12), no ato da
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entrega;
b. para o treinamento (itens 03 e 13), no ato da conclusão dos treinamentos; e
c. para o serviço de suporte técnico remoto (itens 4 e 14), após o recebimento definitivo.

10.5. Em relação ao serviço de suporte técnico remoto (itens 4 e 14), deverá ser observada a seguinte rotina:
10.5.1. O Fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços de suporte para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao Gestor para aplicação de sanções quando
verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.
10.5.2.  Até o quinto dia útil de cada mês, a CONTRATADA apresentará o relatório mensal com
detalhamento de todos os atendimentos realizados no mês anterior.
10.5.4. No prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, a Fiscalização verificará a
adequação dos serviços constantes no relatório mensal e os efetivamente executados registrando as
ocorrências do período conforme o subitem 10.5.6.
10.5.5. Depois de comprovada a adequação do objeto ao contrato e observado o disposto no art. 69 da Lei
nº 8.666/93, será efetuado o recebimento definitivo, através de termo próprio, que será emitido no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório.
10.5.6. Na fiscalização da qualidade do serviço prestado, será aplicado o Índice de Medição de Resultado -
IMR com o registro de todas as ocorrências registradas no período conforme o quadro abaixo:
10.5.6.1. Os níveis de serviço apresentados neste IMR têm como função definir os indicadores de
acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
10.5.6.2. Seguir-se-á a tabela constante deste IMR quanto ao percentual a ser debitado do faturamento
mensal dos serviços prestados pela CONTRATADA em função do não cumprimento de acordo de níveis de
serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas.

Indicador 01 Prioridade Alta - Equipamento não está operacional Swicthes e Roteadores de Borda

Finalidade Garantir o atendimento das demandas registradas com Prioridade "01" conforme exigências  os Requisitos da
Solução ANEXO I

Critério de Medição Contagem pelo fiscal técnico através dos dados informados na Ordem de Serviço.

Instrumentos de Medição Relatórios Gerados pela ferramenta de gerenciamento de atendimento da CONTRATADA e dados amostrais
colhidos no sistema de monitoramento da infraestrutura de TIC do TJRR.

Forma de
Acompanhamento

O acompanhamento será realizado pelo fiscal técnico através do processo de Solicitação de Serviços, pela
ferramenta de gerenciamento de atendimento, pelo sistema de monitoramento da infraestrutura de TIC e demais
instrumentos disponíveis.

Prazo de Solução
pactuado Até o término do próximo dia útil (NBD – Next Business Day).

Mecanismo de Cálculo

Para o cálculo no pagamento mensal considera-se a quantidade de atendimentos e de todos os equipamentos
instalados, que não foram concluídos dentro do prazo pactuado, conforme prazos da tabela de ocorrências.
Subitem: 4.4.9.3.1 
 
Base de cálculo: será usado como base de cálculo o valor total da fatura mensal e não apenas o valor
de suporte do equipamento que apresentou falha.

Faixas de Ajuste no
pagamento

- nenhum atendimento >  NBD → nenhuma dedução;
- 1 atendimento >  NBD → dedução de 10% da fatura mensal;
- 2 atendimentos >  NBD → dedução de 20% da fatura mensal;
- 3 atendimentos >  NBD → dedução de 30% da fatura mensal.
- 4 atendimentos >  NBD → dedução de 40% da fatura mensal.
- 5 atendimentos >  NBD → dedução de 50% da fatura mensal.
- 6 atendimentos >  NBD → dedução de 60% da fatura mensal.
- mais de 6 atendimentos >  NBD → não pagamento da fatura mensal.

 

Indicador 02 - Prioridade Normal - O equipamento está operacional, porém apresenta problemas. Ocorrências que prejudiquem os
serviços sem interrompê-los. Swicthes e Roteadores de Borda

Finalidade Garantir o atendimento das demandas registradas com Prioridade "02", conforme exigências  os Requisitos da Solução
ANEXO I

Critério de
Medição Contagem pelo fiscal técnico através dos dados informados na Ordem de Serviço.

Instrumentos de
Medição

Relatórios Gerados pela ferramenta de gerenciamento de atendimento da CONTRATADA e dados amostrais colhidos no
sistema de monitoramento da infraestrutura de TIC do TJRR.

Forma de
Acompanhamento

O acompanhamento será realizado pelo fiscal técnico através do processo de Solicitação de Serviços, pela ferramenta de
gerenciamento de atendimento, pelo sistema de monitoramento da infraestrutura de TIC e demais instrumentos
disponíveis.

Prazo de Solução
pactuado Até 02 (dois) dias úteis (2DU).

Mecanismo de
Cálculo

Para o cálculo no pagamento mensal considera-se a quantidade de atendimentos que não foram concluídos dentro do
prazo pactuado, conforme prazos da tabela de ocorrências Subitem: 4.4.9.3.1 
Base de cálculo: será usado como base de cálculo o valor total da fatura mensal e não apenas o valor de
suporte do equipamento que apresentou falha.

- nenhum atendimento >  2DU → nenhuma dedução;
- 1 atendimento >  2DU → dedução de 5% da fatura mensal;

- 2 atendimentos >  2DU → dedução de 10% da fatura mensal;
- 3 atendimentos >  2DU → dedução de 15% da fatura mensal.
- 4 atendimentos >  2DU → dedução de 20% da fatura mensal.
- 5 atendimentos >  2DU → dedução de 25% da fatura mensal.
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Faixas de Ajuste
no pagamento

- 6 atendimentos >  2DU → dedução de 30% da fatura mensal.
- 7 atendimentos >  2DU → dedução de 35% da fatura mensal.
- 8 atendimentos >  2DU → dedução de 40% da fatura mensal.
- 9 atendimentos >  2DU → dedução de 45% da fatura mensal.

- 10 atendimentos >  2DU → dedução de 50% da fatura mensal.
- 11 atendimentos >  2DU → dedução de 55% da fatura mensal.
- 12 atendimentos >  2DU → dedução de 60% da fatura mensal.

- mais de 12 atendimentos >  2DU → não pagamento da fatura mensal.

 
 

Indicador 03 - PRIORIDADE BAIXA - Ocorrências que não interfiram na disponibilidade ou performance dos serviços. Swicthes e
Roteadores de Borda

Finalidade Garantir o atendimento das demandas registradas com Prioridade "03", conforme exigências  os Requisitos da Solução
ANEXO I

Critério de
Medição Contagem pelo fiscal técnico através dos dados informados na Ordem de Serviço.

Instrumentos de
Medição

Relatórios Gerados pela ferramenta de gerenciamento de atendimento da CONTRATADA e dados amostrais colhidos no
sistema de monitoramento da infraestrutura de TIC do TJRR.

Forma de
Acompanhamento

O acompanhamento será realizado pelo fiscal técnico através do processo de Solicitação de Serviços, pela ferramenta de
gerenciamento de atendimento, pelo sistema de monitoramento da infraestrutura de TIC e demais instrumentos
disponíveis.

Prazo de Solução
pactuado Até 05 (cinco) dias úteis (5DU).

Mecanismo de
Cálculo

Para o cálculo no pagamento mensal considera-se a quantidade de atendimentos que não foram concluídos dentro do
prazo pactuado, conforme prazos da tabela de ocorrências. Subitem: 4.4.9.3.1 
Base de cálculo: será usado como base de cálculo o valor total da fatura mensal e não apenas o valor de
suporte do equipamento que apresentou falha.

Faixas de Ajuste
no pagamento

- nenhum atendimento >  5DU→ nenhuma dedução;
- 1 atendimento >  5DU → dedução de 3% da fatura mensal;
- 2 atendimentos >  5DU → dedução de 6% da fatura mensal;
- 3 atendimentos >  5DU → dedução de 9% da fatura mensal.

- 4 atendimentos >  5DU → dedução de 12% da fatura mensal.
- 5 atendimentos >  5DU → dedução de 15% da fatura mensal.
- 6 atendimentos >  5DU → dedução de 18% da fatura mensal.
- 7 atendimentos >  5DU → dedução de 21% da fatura mensal.
- 8 atendimentos >  5DU → dedução de 24% da fatura mensal.
- 9 atendimentos >  5DU → dedução de 27% da fatura mensal.

- 10 atendimentos >  5DU → dedução de 30% da fatura mensal.
- 11 atendimentos >  5DU → dedução de 33% da fatura mensal.
- 12 atendimentos >  5DU → dedução de 36% da fatura mensal.
- 13 atendimentos >  5DU → dedução de 39% da fatura mensal.
- 14 atendimentos >  5DU → dedução de 42% da fatura mensal.
- 15 atendimentos >  5DU → dedução de 45% da fatura mensal.
- 16 atendimentos >  5DU → dedução de 48% da fatura mensal.
- 17 atendimentos >  5DU → dedução de 51% da fatura mensal.
- 18 atendimentos >  5DU → dedução de 54% da fatura mensal.
- 19 atendimentos >  5DU → dedução de 57% da fatura mensal.
- 20 atendimentos >  5DU → dedução de 60% da fatura mensal.

- mais de 20 atendimentos >  5DU → não pagamento da fatura mensal.

10.5.7. Com a apuração das informações dos indicadores, o fiscal deve comunicar à CONTRATADA e
entregar as informações com as ocorrências geradas. A empresa irá dispor de um prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento das informações, para apresentar contestação sobre as ocorrências, devendo
apresentar as devidas justificativas.
10.5.8. Transcorrido o prazo para manifestação da CONTRATADA sem que esta tenha apresentado
contestação ao relatório, presumir-se-á que tenha aceitado a ocorrência registrada.
10.5.9.  Caso a CONTRATADA apresente contestação ao relatório de ocorrências, o fiscal terá o prazo de
05 (cinco) dias úteis para apresentar decisão devidamente justificada acerca da aceitabilidade ou não das
justificativas apresentadas.
10.5.10. As justificativas da CONTRATADA somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da
ocorrência.
10.6. As condições para medição dos indicadores (IMR), só serão contabilizadas após a fase de implantação,
decorrido do recebimento definitivo do objeto contratado.
10.7. Para fins de ajustes ao pagamento, durante a fase de implantação não haverá incidências dos indicadores
do IMR,  passando a valer somente após o período de funcionamento experimental.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1.  A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.
 

ANEXO I - REQUISITOS DA SOLUÇÃO

Grupo 1 Roteadores BGP e serviços - Projeto AS
Item 1 - Fornecimento de equipamentos Roteadores BGP com prazos de garantia de no mínimo 60
meses.
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Características de hardware:

a. o equipamento deve permitir montagem em rack padrão de 19” (dezenove polegadas), devendo ser
fornecido com todos os acessórios indispensáveis para sua instalação e funcionamento;

b. o equipamento deve suportar no mínimo 2 (duas) fontes de energia internas, para Corrente Alternada,
com chaveamento automático e capacidade de operação em 100V à 240V (50/60Hz);

c. as fontes de energia devem ser do tipo substituível (hot-swap), permitindo instalação e/ou substituição
sem a necessidade de remoção do equipamento;

d. as fontes de energia devem ser suficientes para manter todas as operações do equipamento, mesmo no
caso de falha de uma das fontes de energia, independentemente da quantidade de interfaces em uso ou
funcionalidades habilitadas;

e. os sistemas de fonte de alimentação devem ser capazes de suportar o equipamento em sua capacidade
máxima de configuração;

f. deve possuir memória não volátil com capacidade suficiente para armazenar, no mínimo, uma nova
versão de sistema operacional que tenha o tamanho de 2 (duas) vezes o sistema operacional na versão
mais recente, atendendo simultaneamente a todas as funcionalidades exigidas nesta Especificação, em
conformidade com as recomendações do Fabricante;

g. deve possuir uma porta de console para o gerenciamento e configuração do equipamento, no padrão
RS-232,232, com conector RJ-45 RJ ou DB-9  ou uma porta de console com interface USB;

h. deve possuir configuração de CPU e memória RAM suficiente para a implementação de todas as
funcionalidades descritas nesta especificação;

i. deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do equipamento;
j. o sistema operacional/firmware dos equipamentos fornecidos deve, dentro das características

solicitadas, ser a versão atual mais estável no momento da instalação;
k. o equipamento deve possuir unidades de ventilação redundantes (pelo menos N+1);
l. o equipamento deve implementar, no momento da entrega, todas as características exigidas nesta

especificação sem a necessidade de inclusão de nenhum componente, módulo ou dispositivo extras;
m. deve permitir operar simultaneamente todas as interfaces, mantendo a mesma capacidade e as

características descritas nesta especificação;
n. todas as interfaces deverão ser internas ao equipamento, não serão aceitos conversores externos para

nenhum tipo de interfaces exigidas;
o. deve possuir pelo menos 6 (seis) interfaces Gigabit Ethernet com suporte a adaptadores padrão SFP,

habilitadas para uso;
p. deve possuir pelo menos 2 (duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet com suporte a adaptadores padrão

SFP+, para uso futuro;
q. deve permitir a reinicialização de interfaces do equipamento sem afetar o funcionamento do mesmo;
r. deve possuir LEDs de diagnósticos que forneçam informações e atividades das portas; e
s. deve possuir LEDs de diagnóstico que forneçam informações de alimentação e atividade do

equipamento.

 
Informações de Funcionalidades:

a. deve permitir a configuração em cada porta de um texto possibilitando ao administrador a inclusão de
informações que identifiquem o que está conectado na respectiva porta;

b. deve possuir suporte à tradução de endereços de rede (Network Address Translation – NAT) em
conformidade com as RFCs 1631 e RFC 3022;

c. deve possuir suporte à tradução de endereços de porta (Port Address Translation – PAT);
d. deve suportar o protocolo de tunelamento GRE (Generic Routing  ) em conformidade com o padrão

RFC 2784, contemplando, no mínimo, os seguintes recursos:
i. permitir a associação do túnel GRE a uma tabela virtual de roteamento específica;
ii. operação em modo multiponto (“multipoint GRE”); e
iii. possibilidade de configuração de “Keepalive” nos túneis.

e. suporte a QoS – deve ser possível preservar as marcações no cabeçalho do pacote original para os
pacotes transportados com encapsulamento GRE;

f. permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no
equipamento via interface Ethernet e serial;

g. deve permitir a criação de versões de configuração e suporte a “rollback” da configuração para versões
anteriores;

h. deve ter a capacidade de atualização de software via FTP e via TFTP, em conformidade com as RFCs
783 e 1350;

i. deve permitir a transferência segura de arquivos para o equipamento através do protocolo SCP (Secure
Copy) e SFTP (Secure FTP);

j. deve implementar a opção local de carga do sistema do equipamento via memória Flash;
k. permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono;
l. deve permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de origem dos

pacotes syslog gerados pelo equipamento;
m. deve permitir consultas de DNS com resolução de nomes em endereços IPv6;
n. deve implementar ICMPv6, em conformidade com a RFC 4443;
o. possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível para IPv4 e IPv6,

implementando ao menos, testes ICMP, debug, trace e log de eventos;
p. suportar o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas e de VLANs

para um endereço IP. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser espelhado: somente tráfego de
entrada, somente tráfego de saída e ambos simultaneamente;

q. permitir o espelhamento do tráfego total de uma porta e de um grupo de portas para outra porta
localizada no mesmo equipamento;

r. suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento contemplando no
mínimo as seguintes informações: IP de origem/destino, Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP,
Marcação de QoS, Portas TCP/UDP de origem/destino, interface de entrada do tráfego;

s. deve ser possível especificar o uso de tal funcionalidade somente para tráfego de entrada, somente para
tráfego de saída e também para ambos os sentidos simultaneamente, em cada uma das interfaces do
equipamento;

t. a informação coletada deve ser automaticamente exportável em intervalos pré- pré definidos através de
um protocolo IPFIX padronizado, para no mínimo: Net Flow ou Sflow ou JFlow ou Hflow;
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u. deve responder a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço especificados (SLA).
Deverão ser suportadas no mínimo as seguintes operações de teste: ICMP echo, estabelecimento de
conexão TCP (em porta TCP configurável), UDP echo (em porta UDP configurável);

v. deve suportar o envio de traps SNMP em função do resultado dos testes ultrapassarem limiares pré-
configurados ou no caso de falha.

w. o equipamento deve suportar ao menos 2000 (duas mil) destas operações de testes simultaneamente;
x. deve implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol versão 3). Deve ser suportada

autenticação entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305;
y. deve suportar o protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol), em conformidade com o padrão

RFC 4330 ou 5905;
z. deve suportar a implementação da funcionalidade de DHCP Relay e DHCP Server;

aa. deve possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição de portas
ativas/inativas;

ab. deve possibilitar a implementação de Lan Virtual (VLAN) por porta e compatíveis com o padrão IEEE
802.1Q e IEEE 802.1Q-in-Q;

ac. deve implementar, no mínimo, 4000 (quatro mil) VLANs simultaneamente;
ad. deve permitir o roteamento nível 3 entre as VLANs;
ae. deve implementar o protocolo de controle de agregação de enlace (LACP) conforme o padrão IEEE

802.3ad, permitindo agrupar, no mínimo, 4 (quatro) interfaces do mesmo tipo;
af. deve permitir o encaminhamento de “jumbo frames” (pacotes de 9016 bytes);

ag. deve implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), em conformidade com o
padrão RFC 2338;

ah. deve suportar mecanismo de autenticação MD5 entre os peers VRRP; e
ai. deve implementar, no mínimo, 100 grupos VRRP.

 
Requisitos de Roteamento:

a. deve suportar a pilha de protocolos TCP/IP;
b. deve suportar o protocolo roteável full IPv4;
c. deve suportar o protocolo roteável full IPv6;
d. deve implementar mecanismo de pilha dupla (IPv4 e IPv6), para permitir o funcionamento simultâneo

dos protocolos IPv4 e IPv6;
e. deve permitir a configuração de rotas estáticas para IPv4 e IPv6;
f. deve implementar o protocolo de roteamento RIPv2, em conformidade com, no mínimo, os padrões das

RFCs 2453 e 2082;
g. deve implementar o protocolo de roteamento OSPF, em conformidade com, no mínimo, os padrões das

RFCs 2328, 3101, 3137, 3623, 2370 e 4750;
h. deve implementar o protocolo de roteamento BGPv4, em conformidade com, no mínimo, os padrões

das RFCs 1997, 2858, 2439, 2842, 2918, 4271, 3065, 4456, e 2385;
i. deve implementar mecanismo de controle de multicast conforme os protocolos: IGMPv1, IGMPv2 e

IGMPv3. Deve implementar roteamento multicast PIM-SM (Protocol Independent Mode-Sparse
Mode) e PIM-DM (Protocol Independent Mode Dense Mode), em conformidade com, no mínimo, os
padrões das RFCs 1112, 1349, 1256, 2236, 3376 e 2362;

j. deve suportar o protocolo MPLS (Tag Distribution Protocol, Label Distribution Protocol, MPLS Virtual
Private Network, MPLS QoS, MPLS Traffic Engineering), em conformidade com, no mínimo, os
padrões das RFCs 4364, 2702, 3031, 3443, 3036, 3037, 3107, 3215 e 3270;

k. deve implementar roteamento dinâmico RIPng, em conformidade com o padrão RFC 2080;
l. deve suportar roteamento dinâmico OSPFv3 para IPv6, em conformidade com o padrão RFC 5340;

m. deve implementar Multiprotocol BGP (MP BGP) com suporte a IPv6;
n. deve suportar, no mínimo, 2.000.000 de rotas IPv4 OU 2.000.000 de rotas IPv6;
o. deve permitir a virtualização das tabelas de roteamento (camada 3). As tabelas de roteamento virtuais

deverão ser completamente segmentadas;
p. deve suportar a criação de, no mínimo, 4000 tabelas de roteamento virtuais (VRF) p/ IPv4 e IPv6; e
q. deve implementar roteamento baseado em uma condição de origem, inclusive dentro das tabelas de

roteamento virtuais.

 
Requisitos de Segurança:

a. deve implementar filtragem de pacotes (listas de controle de acesso) para IPv4 e IPv6;
b. deve implementar listas de controle de acesso (ACLs), para filtragem de pacotes, baseadas em

endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e flags TCP;
c. deve permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao

equipamento via Telnet, SSH e SNMP;
d. deve implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de

entrega;
e. deve implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento baseado em

um servidor de autenticação e autorização do tipo Radius ou TACACS+;
f. deve implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não

só os pacotes referentes à senha;
g. deve permitir controlar e auditar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem emitir;
h. deve suportar serviços de Virtual Private Network (VPN) baseados no padrão IPSec (IP Security

Protocol), compatível com IPv4 e IPv6;
i. deve suportar serviços de Virtual Private Network (VPN) baseados no padrão IKE (Internet Key

Exchange);
j. deve suportar, no mínimo, 2000 (dois mil) túneis VPN IPSec Site-to-Site;

k. deve suportar uma taxa de estabelecimento de túneis VPN de no mínimo 30 (trinta) túneis por segundo;
l. deve suportar algoritmos de criptografia DES – 56 bits, 3DES – 168 bits, AES – 128 bits, AES – 256

bits para a conexões de túneis VPN IPSec;
m. deve suportar a transparência de conexões IPSEC a NAT (NAT-T) através do encapsulamento dos

pacotes IPSEC com UDP;
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n. deve reagrupar pacotes de sessão de VPN fragmentados para análise e entrega no destino;
o. deve permitir a criação de VPNs IPSec baseada em políticas de segurança;
p. devem ser implementados túneis VPN nos modos de operação “tunnel mode” e “transport mode”.

Devem ser suportadas no mínimo as RFCs 1828, 1829, 2401, 2402, 2406, 2407, 2408 e 2409;
q. deve suportar as funcionalidades  de gerenciamento de chaves para VPN;
r. deve suportar a utilização de clientes baseados em IPSec; 
s. suportar o tráfego do protocolo GRE sobre IPSec;
t. suportar o tráfego Multicast IP sobre IPSec; e
u. deve suportar as funcionalidades de "Stateful Firewall", baseado em zonas de segurança, através da

ativação de licença de software.

 
Requisitos de Desempenho:

a. deve possuir backplane com capacidade configurada por licença de software com capacidade mínima
de 2.5Gbps podendo chegar a até 20Gbps com aquisição de licenças de software, sem que seja
necessário acrescentar ou alterar qualquer hardware; e

b. deve suportar uma taxa de comutação de pacotes de no mínimo 10 Mpps (dez milhões de pacotes por
segundo), considerando-se pacotes de 64 bytes.

 
Requisitos de Gerenciamento:

a. deve possuir suporte nativo, no mínimo, aos 2 (dois) grupos básicos de RMON, a saber: alarms e
events, em conformidade com os padrões das RFCs 1757 ou 2819;

b. deve suportar o protocolo de gerenciamento SNMP e MIB II, em conformidade com os padrões das
RFCs 1157 e RFC 1213;

c. deve suportar os protocolos SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps;
d. implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3:

i. sem autenticação e sem privacidade (no AuthNoPriv);
ii. com autenticação e sem privacidade (authNoPriv); e
iii. om autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritmo de criptografia AES.

e. suportar SNMP sobre IPv6;
f. implementar MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do equipamento;

g. possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive a extensão privativa;
h. possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP;
i. possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e

portas;
j. deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB;

k. deve permitir ser configurável e gerenciável via interface gráfica (GUI), linha de comando (CLI),
SNMP, Telnet, SSH, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 15 sessões simultâneas e independentes;

l. deve permitir a inserção de um certificado digital PKI para autenticação do protocolo SSH e Túneis
IPSEC;

m. o equipamento deve suportar a configuração com um único endereço IP para gerência e administração,
para uso dos protocolos: SNMP, NTP, HTTPS, SSH, TELNET, TACACS+ e RADIUS, provendo
identificação gerencial única ao equipamento;

n. deve permitir a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento; e
o. deve proteger a interface de gerência do equipamento através de senha.

 
Qualidade de Serviço:

a. deve suportar o padrão IEEE 802.1p para cada porta;
b. deve possuir a facilidade de priorização de tráfego através do padrão IEEE 802.1p;
c. deve possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais classes

dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego “real-time” (voz e vídeo);
d. deve suportar classificação de pacotes de dados (QoS), baseados em:

i. protocolos da camada de rede (IPv4 e IPv6) do Modelo OSI (Endereços IP origem e destino);
ii. protocolos da camada de transporte do Modelo OSI (TCP e UDP);
iii. endereços MAC de origem e destino; e
iv. VLAN.

e. deve suportar classificação, marcação e remarcação baseadas em CoS (“Class of Service”) para a
camada de enlace;

f. deve suportar classificação, marcação e remarcação baseados em “IP precedence” e “DSCP”
(“Differentiated Services Code Point”) para a camada de rede, em conformidade com os padrões RFC
3260;

g. deve permitir marcação de tráfego baseado no campo ToS (Type of Service), conforme RFC 2474;
h. deve prover funcionalidades de priorização de tráfego nas interfaces através da utilização de First In

First Out (FIFO), Priority Queuing (PQ), Custom Queuing (CQ), Weighted Fair Queuing (WFQ),
Class-Based Weighted Fair Queueing (CBWFQ) e Low Latency Queueing (LLQ);

i. deve suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shapping”;
j. deve suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Policing”;

k. deve ser possível especificação de garantia de banda por classe de serviço;
l. deve possuir mecanismos de descarte de pacotes que evitem o congestionamento nas filas do

equipamento, tais como RED (Random Early Detection) ou WRED (Weighted Random Early
Detection);

m. para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurarações, para no mínimo:
transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP e descarte do
pacote;

n. o equipamento deve suportar o mapeamento das prioridades nível 2 (802.1p) em prioridades nível 3 (IP
Precedence e DSCP) e vice-versa;

o. deve suportar priorização do tráfego de rede, com no mínimo 10 (dez) filas por interface
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(processamento distribuído) ou 100.000 (cem mil) filas (processamento centralizado), central permitindo
uma integração transparente de dados, voz e vídeo;

p. deve implementar RSVP (Resource Reservation Protocol) em conformidade com no mínimo, os
padrões RFC 3209, RFC 2961, RFC 2747 e RFC 2205; e

q. deve suportar o padrão IEEE 802.3x (Flow Control).

 
Fonte de Alimentação:

a. o equipamento deve ser entregue com 2 (duas) fontes de energia de 250W cada; e
b. o equipamento deve ser entregue com as tomadas no mesmo padrão do Data Center do TJRR.

 
Garantia:

a. garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 5 dias úteis.

 Item 2 - Serviço de instalação e configuração da solução contratada:

a. CONTRATADA deverá instalar, configurar, interconectar, testar e documentar a Solução;
b. o escopo do serviço de instalação compreende:

i. Até 2 (dois) roteadores, rodando BGP, sendo um em cada site;
c. o planejamento da instalação compreende:

i. plano de testes da solução em funcionamento;
ii. agendamentos de datas, planejamento de entrada em funcionamento da nova solução; e
iii. reuniões de planejamento, que irão gerar um plano de instalação que deve ser validado

conjuntamente entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
d. a instalação deve compreender:

i. a desembalagem, a montagem de todos os componentes que integram a Solução;
ii. a instalação dos equipamentos montados em rack padrão 19” do TJRR, conforme o caso, a

energização do equipamento;
iii. a instalação dos softwares necessários para o funcionamento da solução;
iv. os equipamentos deverão ser adequados à estrutura elétrica nos data centers;

e. o planejamento deverá conter:
i. cronograma detalhado das atividades.

f. a lista de objetos a serem migrados.

A configuração deve compreender:

a. a realização dos ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento integrado da solução de
switch chassi data center/core e switches de agregação e a instalação da solução de gerenciamento;

b. todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução, para a versão
mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções deste lote e considerada
estável;

c. habilitação de licenças que porventura sejam adquiridas e recursos do equipamento que serão utilizados
no projeto;

d. a integração compreende:
i. as verificações dos recursos e o seu perfeito funcionamento e integração com os demais,

conforme as melhores práticas indicadas pelo fabricante;
ii. a interconexão do(s) equipamento(s) à rede ethernet do CONTRATANTE;
iii. a interconexão do(s) equipamento(s) aos links WAN dos provedores;
iv. a configuração dos roteadores para roteamento BGP externo (com as operadoras) e interno;
v. criação de filtros e devidos ajustes de BGP para o perfeito funcionamento da topologia;
vi. configuração de elementos internos da rede para que participem do roteamento interno (iBGP)

com os roteadores BGP de borda; e
vii. distribuição de rotas do BGP para protocolo OSPF.

e. a documentação compreende:
i. relatório com todas as atividades desenvolvidas, desenhos da nova topologia e arquivos de

configuração do novo ambiente;
f. o repasse de conhecimento compreende:

i. carga horária mínima de 6 horas;
ii. os funcionários da CONTRATADA deverão possuir todo o ferramental necessário ao exercício

das suas atividades;
iii. opcionalmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, poderá haver serviços fora dos

horários, Inclusive durante o período noturno. Nestes casos a empresa Contratada deverá alocar
a equipe técnica durante o transcorrer da tarefa sem qualquer ônus para o Contratante; e

iv. todo o processo de instalação e configuração realizado deverá ser documentado pela
CONTRATADA sob a forma de relatório.

g. a interconexão do(s) equipamento(s) à rede ethernet do CONTRATANTE;
h. configuração para que participem do roteamento interno (iBGP) com os roteadores BGP de borda;
i. distribuição de rotas do BGP para protocolo OSPF;
j. a conexão dos equipamentos às novas topologias de switching e roteamento BGP (objetos deste edital);

k. o serviço deverá ser realizado por profissional certificado de nível profissional pelo fabricante da solução
de roteamento.

 
Item 3 - Treinamento Técnico voltado para até 9 servidores da solução contratada;

a. treinamento para até 9 (nove) pessoas;
b. o(s) instrutor(es) deverão possuir certificação técnica comprovada, emitida pelo fabricante da solução,

na configuração do referido equipamento;
c. deverá ter duração mínima de 30hrs;
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d. deverá abranger de forma teórica e prática os equipamentos da solução adquirida com foco no
protocolo de roteamento dinâmico BGP (Border Gateway Protocol) para comunicação de sistemas
autônomos (AS);

e. treinamento deverá ser focado 100% na solução do objeto adquirido, com foco nas atuais e mais
recentes tecnologias do mercado;

f. a CONTRATANTE será responsável pelo espaço físico, computadores em rede, Datashow, e demais
itens necessários para a execução dos treinamentos;

g. serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os custos relativos aos treinamentos, tais como:
diárias, passagens, locomoção, hospedagem e alimentação dos instrutores, fornecimento de todo
material didático pedagógico necessário, coffe break, inclusive formulários de avaliação dos
treinamentos, relação de presença e o certificado para os participantes do curso;

h. deverá ser fornecido certificado de participação do treinamento aos participantes que frequentarem pelo
menos 75% do total de horas;

i. deverá ter início conforme definido no plano de capacitação; e
j. o planejamento das datas e horários deverá ser combinado entre a CONTRATADA e a Secretaria de

Tecnologia da Informação/Subsecretaria de Infraestrutura de TIC.

 
Item 4 - Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x365) nos equipamentos para o Sistema AS pelo
período de 12 meses da solução contratada.
Os serviços de monitoramento compreendem o seguinte:

a. instalação de plataforma de monitoramento para rodar o serviço de monitoramento remoto 24x7;
b. configuração da plataforma para visualização em tempo real de relatórios de disponibilidade,

capacidade, desempenho e alertas, disponibilizando da mesma para a CONTRATANTE;
c. monitoramento pró-ativo de no mínimo 4 (quatro) roteadores do sistema autônomo (ASN);
d. suporte, administração e monitoramento das políticas e tarefas de backup das configurações;
e. emissão de relatórios mensais contendo os gráficos dos objetos monitorados e eventos do período;
f. disponibilização de equipe para acionamento pelo cliente nos eventos de dúvidas ou alterações e técnico

de prontidão para resposta imediata, em 1º nível, às ocorrências verificadas nos monitoramentos
exigidos e realização das manutenções preventivas e corretivas previstas; e

g. apoio técnico para tarefas de auditoria e análise de logs.

Os serviços de suporte técnico compreendem o seguinte:

a. o suporte técnico será realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, a pedido do TJRR;
b. o suporte técnico será prestado na modalidade remoto, expressamente autorizado pela

CONTRATANTE;
c. os  casos de necessidade de suporte ON-SITE deverão ser combinados conforme a gravidade do

problema, sendo que os custos deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA;
d. os chamados para atendimento ON-SITE deverão ser abertos com antecedência mínima de 7 (sete)

dias úteis;
e. a CONTRATADA deverá possuir sistema de chamados via WEB que possibilite, no mínimo:

i. abertura, acompanhamento, listagem e fechamento de chamados, a qualquer momento, 24 horas
por dia, 7 dias por semana. Os chamados devem estar sempre atualizados ao final do dia;

ii. armazenar e gerar os relatórios das atividades executadas associadas ao chamado. Caso haja
alguma indisponibilidade no sistema de abertura de chamados, deverão ser enviados relatórios
dos chamados abertos, ao final do dia, com seus respectivos assentamentos;

iii. sanar dúvidas relacionadas ao funcionamento dos equipamentos;
f. configuração e suporte de protocolos de roteamento internos (IGPs) e externos (EGPs) em IPv4 e em

IPv6;
g. configuração de endereçamento e recursos de VPN dinâmicas com IPSEC, GRE e algoritmos de

criptografia e protocolos quando solicitado;
h. configuração e suporte de Listas de Controle de Acesso (ACL);
i. configuração e suporte do protocolo VRRP ou protocolo similar de redundância de gateway para alta

disponibilidade;
j. configuração de regras aplicáveis à solução ofertada para funcionamento com Sistema Autônomo

(ASN);
k. análise e suporte no acesso à Internet, sites remotos, serviços de rede oferecidos aos servidores e aos

usuários do CONTRATANTE que dependem dos links WAN;
l. prover apoio e interação com os provedores de serviços para que os mesmos possam realizar a

conectividade e configurações nos equipamentos constantes neste estudo;
m. apoio técnico em configurações de alta disponibilidade, redundância e gerência dos roteadores, auxílio

na configuração com outros órgãos;
n. suporte, administração de tarefas de backup das configurações dos roteadores WAN;
o. acompanhamento na elaboração de projetos de WAN;
p. encaminhar incidentes ao fabricante da solução; e
q. suporte técnico para identificação e resolução de problemas em software e hardware.

Procedimento de abertura de chamados e prazo de atendimento:
Os serviços de NOC (Network Operations Center) serão acionados mediante as seguintes situações,
procedendo-se, na sequência, a investigação e solução do problema em questão:

a. abertura de chamado automática, a partir de anomalia verificada pelo serviço de monitoramento no
funcionamento do sistema autônomo (ASN);

b. abertura de um chamado efetuado por servidores do Tribunal de Justiça de Roraima em ferramenta web
disponibilizada pela contratada e, alternativamente, por intermédio de correio eletrônico ou contato
telefônico à CONTRATADA;

c. a CONTRATADA deverá indicar, na assinatura do contrato, os procedimentos para abertura do
chamado de suporte técnico;

d. a CONTRATADA deverá possuir estrutura de suporte com atendimento em português do Brasil e
chamada direta gratuita (DDG) 0800 ou número com custo de ligação local na cidade de Boa Vista-RR
(sede do TJRR);

e. no momento de abertura do chamado, deverá ser fornecido ao TJRR um número único de identificação
do chamado;
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f. todos os chamados, bem como as providências adotadas, deverão ser armazenados em sistema para
controle, rastreamento e consulta de chamados efetuados junto à CONTRATADA;

g. a CONTRATADA deverá atender às solicitações técnicas abertas pela CONTRATANTE em regime
contínuo de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana); e

h. para a realização destes serviços a CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional, com
dedicação às funções de monitoramento, pessoal técnico experiente com certificação de nível
profissional do fabricante dos equipamentos.

 

Grupo 2 Equipamentos e serviços para expansão da Rede TJRR
Item 5 - Fornecimento de equipamento Switch Concentrador, prédios, com prazos de garantia de no
mínimo 60 meses;
Características gerais de Hardware:

a. deve possui no mínimo 48 (quarenta e oito) Portas SFP+ 1/10G Ethernet, das quais 24 (vinte e quatro
devem estar licenciadas e prontas para o uso; 

b. deve permitir a ampliação via software para suportar mais 24 (vinte e quatro) Portas SFP+ 1/10G;
c. gabinete padrão para montagem em rack de 19", com altura máxima de 1U, incluindo todos os

acessórios para o perfeito funcionamento;
d. acompanhar fontes redundantes 110/220V;
e. possuir porta de console para ligação direta, de terminal RS-232 ou RJ-45 para acesso à interface de

linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB;
f. possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implantação de todas as

funcionalidades descritas nesta especificação;
g. permitir o encaminhamento de “jumbo frames” em todas as portas (pacotes de 9000 bytes);
h. deverá ser capaz de sustentar a carga de todo o equipamento com todas as portas ativas;
i. deverá ser entregue junto com o switch um cabo DAC (direct attached cable) com pelos menos 1 metro

e velocidade de 10Gbps;
j. possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade;

k. possuir backplane de, no mínimo, 460 Gbps (quatrocentos e sessenta gigabits por segundo); e
l. o equipamento deve ter capacidade mínima de encaminhamento de 360 Mpps (trezentos e sessenta

milhões de pacotes por segundo).

Gerenciamento:

a. implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMP (v1, v2 e v3), incluindo a geração de traps;
b. possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e

portas;
c. permitir o controle da geração de traps por porta, possibilitando restringir a geração de traps a portas

específicas;
d. implementar nativamente grupos RMON;
e. ser configurável e gerenciável via CLI (command line interface), Telnet e SSH;
f. permitir que a configuração seja realizada através de terminal assíncrono;

g. permitir a gravação de log externo (syslog);
h. possuir 1 (uma) porta 10/100/1000BaseT, com conector RJ-45, exclusivamente para gerência do

equipamento. Esta porta será conectada na rede de gerência e o switch deverá permitir a configuração
de endereço IP próprio para gerenciamento;

i. o equipamento deve permitir sua configuração através de NETCONF; e
j. possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como debug, trace e log de

eventos.

Facilidades:

a. permitir a agregação de, no mínimo, 08 (oito) portas segundo o padrão IEEE 802.3ad;
b. implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q. Deve implementar, no mínimo, 4.000

(quatro mil) VLANs simultaneamente;
c. permitir o espelhamento do tráfego total de uma porta, de um grupo de portas e de VLANs para outra

porta localizada no mesmo switch, localizada em outro switch do mesmo tipo conectado à mesma rede
local, ou mesmo, localizada em um switch do mesmo tipo com endereço IP remoto;

d. permitir a virtualização das tabelas de roteamento em camada 3 através de VRFs “Virtual Routing and
Forwarding” ou VRF-Lite;

e. deve suportar a autenticação dos servidores NTP; e
f. deve implementar DHCP Relay ou UDP Helper.

Roteamento:

a. implementar roteamento estático IPv4;
b. implementar roteamento dinâmico RIPv2 conforme as RFCs 2082 e 2453;
c. implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF conforme as RFCs 2328, 3101, 3137 e 3623;
d. implementar protocolo de roteamento BGPv4 conforme as RFCs, 1997, 2385, 3065, 4271 e 4456);
e. implementar o protocolo VRRP (RFC 2338) ou mecanismo similar de redundância de gateway; e
f. implementar Equal-Cost Multipath (ECMP) para permitir a criação de múltiplas rotas para o mesmo

destino.

Segurança:

a. implementar mecanismo de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para acesso local ou
remoto ao equipamento baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo
TACACS/TACACS+ ou RADIUS;

b. deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas em
endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP e horário (dia e
hora);

c. deve implementar filtragem de pacotes IPv6 através de Access Control List (ACL);
d. deve ser possível habilitar o log das ACLs IPv4;
e. possibilitar a autenticação da sessão SSH através de certificado digital;

Edital de Licitação SUBCOM 0907788         SEI 0003722-24.2019.8.23.8000 / pg. 22



f. implementar funcionalidade para controle do volume de tráfego unicast, multicast e broadcast de uma
interface, atribuindo porcentagens permitidas para cada um dos tráfegos;

g. implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os
pacotes referentes à senha;

h. implementar mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” para defesa
contra ataques no ambiente nível 2; e

i. implementar mecanismo para suspensão do recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) em
uma determinada porta do switch.

Padrões:

a. implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol);
b. implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no mínimo, 50

(cinquenta) instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree;
c. implementar padrão IEEE 802.1Q (Vlan Frame Tagging);
d. implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service);
e. implementar padrão IEEE 802.3ad (LACP);
f. permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do protocolo LLDP

(IEEE 802.1AB) ou semelhantes; e
g. implementar o protocolo PTP (Precision Time Protocol) de acordo com a RFC 1588.

Multicast:

a. implementar mecanismo de controle de multicast através de IGMPv2 (RFC 2236) e IGMPv3 (RFC
3376); e

b. implementar roteamento multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) no modo
“sparse-mode” conforme RFC 3569.

Qualidade de Serviço (QOS):

a. possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p;
b. deve permitir a classificação do tráfego em classes utilizando como base os seguintes métodos: Listas de

controle de acessos (ACL), campo CoS (Class of Service), DSCP (Differentiated Services Code Point)
e IP Precedence; e

c. uma vez classificado o tráfego, o equipamento deve marcar os seguintes campos: Class of Service
(CoS), Differentiated Services Code Point (DSCP) e IP Precedence.

Garantia:

a. garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 5 dias úteis.

 

Item 6 - Transceiver SFP 1000BASE-T
Característica de Hardware:

a. transceiver SFP para conexão de cabos UTP com conector RJ-45;
b. deve ser compatível com o padrão 1000BASET para cabos de par trançado;
c. deve possuir conector UTP;
d. velocidade de 1GbE;
e. deve ser compatível com os switches que possuem portas SFP deste grupo. A comprovação deve ser

feita por documento oficial do fabricante disponível para acesso público pela internet; e
f. visando a compatibilidade técnica e o desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de

manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, este item deverá possuir matriz de compatibilidade
tipo ativo com os switches fornecidos no item 5, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento.

 
Item 7 - Transceiver SFP 1000BASE-SX
Característica de Hardware:

a. transceiver SFP 1000BASE-SX;
b. transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo;
c. deve ser compatível com o padrão 1000BASE-SX para fibras ópticas de até 550 metros;
d. deve possuir conector LC duplex;
e. velocidade de 1GbE;
f. deve ser compatível com os switches que possuem portas SFP deste grupo. A comprovação deve ser

feita por documento oficial do fabricante disponível para acesso público pela internet; e
g. visando a compatibilidade técnica e o desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de

manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, este item deverá possuir matriz de compatibilidade
tipo ativo com os switches fornecidos no item 5, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento.

 

Item 8 - Transceiver SFP 1000BASE-LX/LH SFP monomodo e multimodo
Característica de hardware:

a. transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo multimodo;
b. deve ser compatível com o padrão 1000BASE-LX para fibras ópticas de até 10km;
c. deve possuir conector LC duplex;
d. velocidade de 1GbE;
e. deve ser compatível com os switches que possuem portas SFP deste grupo. A comprovação deve ser

feita por documento oficial do fabricante disponível para acesso público pela internet; e
f. visando a compatibilidade técnica e o desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de

manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, este item deverá possuir matriz de compatibilidade
tipo ativo com os switches fornecidos no item 5, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento.

 

Item 9 - Transceiver SFP+ 10GBASE-SR
Característica de hardware:
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a. transceiver SFP+ para conexão de fibras ópticas multimodo;
b. deve ser compatível com o padrão 10GBASE-SR para fibras ópticas de até 400 metros;
c. deve possuir conector LC duplex;
d. velocidade de 10GbE;
e. deve ser compatível com os switches que possuem portas SFP+ deste grupo. A comprovação deve ser

feita por documento oficial do fabricante disponível para acesso público pela internet; e
f. visando a compatibilidade técnica e o desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de

manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, este item deverá possuir matriz de compatibilidade
tipo ativo com os switches fornecidos no item 5, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento.

 
Item 10 - Transceiver SFP+ 10GBASE-SR compativel com Extreme VDX 6740
Característica de hardware:

a. transceiver SFP+ para conexão de fibras ópticas multimodo;
b. deve ser compatível com o padrão 10GBASE-SR para fibras ópticas de até 400 metros;
c. deve possuir conector LC duplex;
d. velocidade de 10GbE; e
e. deve possuir matriz de compatibilidade tipo ativo com os switches Extreme VDX 6740 do TJRR que

possuem portas SFP+ para conexão da rede aos equipamentos NUTANIX de hiperconvergência. A
Contratada deverá comprovar a compatibilidade por meio de documento oficial do fabricante.

 
Item 11 - Transceiver SFP+ 10GBASE-LR
Característica de hardware:

a. transceiver SFP+ para conexão de fibras ópticas monomodo;
b. deve ser compatível com o padrão 10GBase-LR para fibras ópticas de até 10km;
c. deve possuir conector LC;
d. velocidade de 10GbE;
e. deve ser compatível com os switches que possuem portas SFP+ deste grupo. A comprovação deve ser

feita por documento oficial do fabricante disponível para acesso público pela internet; e
f. visando a compatibilidade técnica e o desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de

manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, este item deverá possuir matriz de compatibilidade
tipo ativo com os switches fornecidos no item 5 , devendo ser do mesmo fabricante do equipamento.

 
Item 12 - Serviço de instalação e configuração dos Switches; Equipamentos adquiridos a partir do
Grupo 2.
Os serviços devem ser executados e planejados por técnicos certificados em gerenciamento de projetos e
LAN Switch do Fabricante do equipamento.
No momento da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverá apresentar as certificações dos técnicos
responsáveis pela realização dos serviços.
O serviço de planejamento, instalação e configuração deverá ser realizado no prazo conforme o cronograma
de implantação apresentado. Será de responsabilidade da contratada todo o planejamento e implementação da
topologia de rede e de recursos de segurança. A contratada deve ainda, após a instalação e configuração,
monitorar a solução pelo prazo mínimo de 5 (cinco) dias corridos, sendo possível o troubleshooting em caso
de problemas ou não conformidades na operação. Durante este período deve ser observado e realizado
também o ajuste e configurações que porventura não estarão de acordo com a operação desejada por este
órgão.
Ao final da instalação e monitoramento, deverá ser realizado repasse de conhecimento de toda a solução.
Os serviços devem ser executados de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, nas unidades da contratante.
A realização dos serviços deve ser planejada de acordo com disponibilidade de ambas as partes, em prazos
conforme o cronograma de implantação após a entrega definitiva dos bens ou oficialização da ordem de
empenho. O planejamento anterior ao serviço pode ser realizado remotamente através de webconferência ou
videoconferência.
O planejamento dos serviços de instalação deve resultar em um documento tipo SOW (em tradução livre,
escopo de trabalho). Neste documento devem conter a relação de produtos; descrição e quantidades de
equipamentos e serviços; descrição da infraestrutura atual e desejada; detalhamento dos serviços que serão
executados; premissas do projeto; local, horários e condições de execução dos serviços; pontos de contato da
contratante e contratada; cronograma faseado do projeto, dividido em etapas, com responsáveis e data e início
e fim (se aplicável); relação da documentação a ser entregue ao final da execução dos serviços;
responsabilidade da contratante e contratada; plano de gerenciamento de mudanças; itens excluídos no
projeto; e termo de aceite. Os serviços não poderão ser iniciados antes da apresentação e assinatura de
concordância de ambas as partes.
Ao término dos serviços deve ser criado um relatório detalhado contendo todos os itens configurados no
projeto (as-built), etapas de execução e toda informação pertinente a posterior continuidade e manutenção da
solução instalada.
A configuração deve compreender:

a. a implantação do protocolo de roteamento dinâmico OSPF na rede interna do TJRR, migrando as rotas
estáticas existentes atualmente;

b. configuração dos switches em locais designados pela contratante;
c. todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução, para a versão

mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções deste lote e considerada
estável;

d. devem ser mapeadas todas as VLANs existentes na infraestrutura da contratante. Após o mapeamento
deve ser realizado trabalho crítico sobre as VLANs existentes com a finalidade de melhorias e sugestões
conforme as melhores práticas e recomendações de mercado;

e. os equipamentos devem ser configurados para ingressar no domínio VTP e replicar as VLANs;
f. devem ser criadas políticas de acesso entre VLANs, através de listas de controle de acesso (ACL),

capazes de garantir que somente o tráfego permitido extrapolará o perímetro das VLANs, aumentando
o nível de segurança na rede;

g. devem ser aplicados recursos de segurança para prevenir ataques contra a infraestrutura, incluindo
DHCP snooping, dynamics ARP inspection (DAU) e bloqueio de quantidade de endereços MACs
aprendidos por porta;
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h. deverá ser configurado o protocolo spanning tree (e suas derivações/melhorias) para prevenir qualquer
problema com loop na rede. Deve ser elegido o equipamento que será configurado como bridge raiz (e
este deverá ter a menor prioridade possível) e as portas dos equipamentos de acesso deverão estar
configuradas para permitir a conexão rápida de dispositivos, de modo a não prejudicar a adição de
novos dispositivos na rede. Devem ser configurados também as opções loop guard, root guard, bpdu
guard e bpdu filter;

i. para comunicação entre os switches, deve ser configurado a agregação de múltiplas portas num único
link lógico nos uplinks entre estes equipamentos (link aggregation);

j. deverá ser configurado QoS nos equipamentos de rede, dando prioridade para as aplicações mais
sensíveis como voz e vídeo. Devem ser marcados os campos CoS e DSCP priorizando estes pacotes
dentro da rede. Também deve ser configurado a funcionalidade de voice-vlan, onde automaticamente o
switch troca a VLAN da porta ao detectar a conexão de um telefone IP;

k. todos os equipamentos devem ser configurados para permitir o gerenciamento através do protocolo
SNMPv3 com autenticação e deve permitir o acesso via terminal ssh. O acesso via telnet deve ser
desabilitado;

l. habilitação de licenças que porventura sejam adquiridas e recursos do equipamento que serão utilizados
no projeto;

m. as verificações dos recursos e o seu perfeito funcionamento e integração com os demais, conforme as
melhores práticas indicadas pelo fabricante;

n. a interconexão do(s) equipamento(s) à rede ethernet da CONTRATANTE;
o. deve ser entregue relatório contendo todo o serviço realizado executado;
p. deverá ser feita por profissionais devidamente qualificados e certificados pelo fabricante e acompanhada

pelos técnicos da contratante; e
q. durante toda a implantação do projeto, o técnico da contratada deverá demonstrar aos técnicos da

contratante como instalar e configurar os equipamentos e os softwares fornecidos (instalação assistida).
Esta demonstração deverá contemplar os conceitos das tecnologias utilizadas pelo equipamento e a
operação dos principais recursos dos produtos ofertados.

 

Item 13 - Treinamento Técnico voltado para até 9 servidores da solução contratada
Idioma:

a. o curso deverá ser ministrado em língua portuguesa (Brasil); e
b. o material de apoio deverá estar preferencialmente em Português, mas poderá também estar em Inglês. 

Curso:

a. o curso deverá ter seu conteúdo direcionado à configuração de protocolos de roteamento nos
equipamentos deste instrumento;

b. o curso deverá ter carga horária mínima de 30 Horas;
c. o curso será em formato presencial nas dependências da CONTRATANTE (in company);
d. o curso deve ser realizado em dias úteis, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h;
e. a CONTRATANTE será responsável pelo espaço físico, computadores em rede, Datashow, e demais

itens necessários para a execução dos treinamentos;
f. o curso deverá ser ministrado por profissional qualificado;

g. ao final do treinamento deve ser emitido certificado de participação; e
h. O Treinamento deverá ser avaliado pela equipe, a qual submeterá uma nota para aprovação deste item.

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os custos relativos aos treinamentos, tais como: diárias,
passagens, locomoção, hospedagem e alimentação dos instrutores, fornecimento de todo material didático
pedagógico necessário, Coffee break, inclusive formulários de avaliação dos treinamentos, relação de presença
e o certificado para os participantes do curso.
 
Item 14 - Serviço de suporte técnico Remoto (24x7x365) nos equipamentos Switches do Grupo 2
pelo período de 12 meses, da solução contratada:
Os serviços de monitoramento compreendem o seguinte:

a. instalação de plataforma de monitoramento para rodar o serviço de monitoramento remoto 24x7;
b. configuração da plataforma para visualização em tempo real de relatórios de disponibilidade,

capacidade, desempenho e alertas, disponibilizando da mesma para a CONTRATANTE;
c. monitoramento pró-ativo dos switches do anel de interconexão dos prédios;
d. suporte, administração e monitoramento das políticas e tarefas de backup das configurações;
e. emissão de relatórios mensais contendo os gráficos dos objetos monitorados e eventos do período;
f. disponibilização de equipe para acionamento pelo cliente nos eventos de dúvidas ou alterações e técnico

de prontidão para resposta imediata, em 1º nível, às ocorrências verificadas nos monitoramentos
exigidos e realização das manutenções preventivas e corretivas previstas; e

g. apoio técnico para tarefas de auditoria e análise de logs.

Os serviços de suporte técnico compreendem o seguinte:

a. realizar suporte e configuração de QoS nos equipamentos de rede, dando prioridade para as aplicações
mais sensíveis provendo a marcação dos campos CoS e DSCP;

b. sanar dúvidas relacionadas ao funcionamento dos equipamentos;
c. instalação, fixação dos equipamentos em rack padrão 9”;
d. manutenção e configuração de protocolo IEEE 802.1X para fins de autenticação em soluções de

controle de acesso à rede;
e. apoio técnico para tarefas de análise, utilização e configuração de Listas de Controle de Acesso

(ACLs);
f. configuração e suporte de roteamento estático ou dinâmico com os protocolos OSPF, BGP ou EIGRP

quando houver;
g. configurações e suporte de multicast;
h. configuração e suporte de espelhamento de portas no mesmo switch ou em switches distintos;
i. configuração e suporte do protocolo Spanning Tree Protocol (STP) e seus mecanismos de segurança

(Root Guard, BPDU Guard, BPDU Filter);
j. configurações e suporte para agregação de links;

k. configurações de protocolos VRRP/HSRP;
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k. configurações de protocolos VRRP/HSRP;
l. configuração e manutenção de todas as VLANs existentes na infraestrutura do TJRR. Realizar

atividades de mapeamento sobre as VLANs de dados e de voz existentes com a finalidade de melhorias
e sugestões conforme as melhores práticas e recomendações de mercado;

m. criação e manutenção de políticas de acesso entre VLANs através de listas de controle de acesso
(ACL);

n. implementar os protocolos NTP (Network Time Protocol) e Device Link Detection Protocol (DLDP);
o. apoio técnico em configurações de alta disponibilidade, redundância e gerência de switches;
p. suporte, administração e monitoramento das políticas e tarefas de backup;
q. acompanhamento na elaboração de projetos de LAN;
r. apoio técnico para tarefas de auditoria e análise de logs;
s. encaminhar incidentes ao fabricante da solução; e
t. suporte técnico para identificação e resolução de problemas em software e hardware.

Procedimento de abertura de chamados e prazo de atendimento:
Os serviços de NOC (Network Operations Center) serão acionados mediante as seguintes situações,
procedendo-se, na sequência, a investigação e solução do problema em questão:

a. abertura de chamado automática, a partir de anomalia verificada pelo serviço de monitoramento no
funcionamento dos switches do anel;

b. abertura de um chamado efetuado por servidores do Tribunal de Justiça em ferramenta web
disponibilizada pela CONTRATADA e, alternativamente, por intermédio de correio eletrônico ou
contato telefônico à CONTRATADA;

c. a CONTRATADA deverá indicar, na assinatura do contrato, os procedimentos para abertura do
chamado de suporte técnico;

d. a CONTRATADA deverá possuir estrutura de suporte com atendimento em português do Brasil e
chamada direta gratuita (DDG) 0800 ou número com custo de ligação local na cidade de Boa Vista-RR
(sede do TJRR);

e. no momento de abertura do chamado, deverá ser fornecido ao TJRR um número único de identificação
do chamado;

f. todos os chamados, bem como as providências adotadas, deverão ser armazenados em sistema para
controle, rastreamento e consulta de chamados efetuados junto à CONTRATADA;

g. a CONTRATADA deverá atender às solicitações técnicas abertas pela CONTRATANTE em regime
contínuo de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana); e

h. para a realização destes serviços a CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional, com
dedicação às funções de monitoramento, pessoal técnico experiente com certificação de nível
profissional do fabricante dos equipamentos.

 

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -
TJRR

TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 

A empresa _________________________________________________________, parte
CONTRATADA no contrato TJRR ___/____, neste ato representado pelo(a) Sr. (a)
_________________________________________, portador(a) da CI/RG n.º
______________________ e do CPF nº ________________________, se compromete, por intermédio
do presente Termo, a não divulgar sem autorização informações confidenciais do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE RORAIMA (TJRR) a que tiver acesso em decorrência da prestação do objeto do citado
contrato, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Consideram-se informações confidenciais quaisquer dados e informações do
TJRR revelados antes ou depois da assinatura deste Termo, seus bens de informação, topologias, usuários,
senhas de acesso, planos, processos, operações, pessoal, propriedades, produtos e serviços, e quaisquer
outras que o mesmo considerar proprietárias e/ou confidenciais.
§ 1º – Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA deverá
tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada por escrito a tratá-la diferentemente pelo TJRR. De
forma alguma se interpretará o silêncio do TJRR como liberação do compromisso de manter o sigilo da
informação.
§ 2º Excluem-se das disposições desta cláusula informações ou materiais que já estiverem disponíveis ao
público em geral de qualquer forma que não em decorrência de sua revelação pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA se obriga a conhecer e observar a Política de Segurança da
Informação disponível no site do TJRR.
CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA concorda que as informações a que terá acesso serão
utilizadas somente nos processos envolvidos para execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA : A CONTRATADA determinará a todos os seus representantes – assim
considerados: diretores, administradores, sócios, empregados, prepostos, agentes, colaboradores e
prestadores de serviço a qualquer título (incluindo consultores e assessores) que estejam, direta ou
indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços - a observância do presente Termo, adotando todas as
precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente
observadas.
CLÁUSULA QUINTA: Caso a CONTRATADA seja obrigada, em decorrência de intimação de autoridade
judiciária ou fiscal, a revelar quaisquer informações, notificará por escrito ao TJRR imediatamente acerca da
referida intimação, de forma a permitir que o TJRR possa optar entre interpor a medida cabível contra a ordem
judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a referida revelação.
CLÁUSULA SEXTA : A CONTRATADA se obriga a informar imediatamente ao TJRR qualquer violação
das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da
existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA: O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a
responsabilidade administrativa, civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violação.
 

 
Local e data.
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______________________________
Representante

Cargo

Documento assinado eletronicamente por BONIEK AMURIM DE SOUZA, Gerente
de Projetos, em 13/11/2020, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por RANIERE MIGUEL DA ROCHA,
Analista Judiciário, em 13/11/2020, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VINICIUS DA SILVA SOUZA,
Integrante Técnico, em 13/11/2020, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por TARGINO CARVALHO PEIXOTO,
Integrante Demandante, em 13/11/2020, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por PAULO EDUARDO DA SILVA
SANTOS, Secretário(a), em 13/11/2020, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por FELIPPI TUAN DA SILVA
FIGUEIREDO, Integrante Administrativo, em 13/11/2020, às 10:49, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0899178 e o código
CRC 954C8C96.

 
ANEXO II

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O
ENCERRAMENTO DOS LANCES

 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 046/2020.
Data do certame: 10/12/2020, às 10h00min.
Procedimento Administrativo n.º 003722-24.2019.8.23.8000
OBJETO: Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de rede tais
como roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de internet com suporte para utilização dos
protocolos de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de instalação, configuração, suporte
técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS  Autonomous
System), conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
 

GRUPO 1

ITEM ESPECIFICAÇÃO Und. Quant.

Valor
Unitário
fixado pelo
TJRR (R$)

Valor
Unitário
Ofertado
pelo
Licitante
(R$)

Valor
Total do
item(R$)

01

Fornecimento de equipamento
Roteador BGP com prazos de
garantia de no mínimo 60 meses, e
demais especificações, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

Und. 04 242.908,39
 
 

 

02

Serviço de instalação e configuração
da solução contratada, e demais
especificações, conforme Termo de
Referência - Anexo I do Edital.

Und. 04 37.437,77   

03

Treinamento Técnico voltado para
até 9 servidores da solução
contratada, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 01 37.000,00   

04

Serviço de suporte técnico Remoto
(24x7x366) nos equipamentos para o
Sistema AS pelo período de 12
meses da solução contratada, e
demais especificações, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

Mês 12 5.085,64   

VALOR TOTAL (R$)

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 01 (R$)1.219.412,32
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GRUPO 2

ITEM ESPECIFICAÇÃO Und. Quant.

Valor
Unitário
fixado pelo
TJRR (R$)

Valor
Unitário
Ofertado
pelo
Licitante
(R$)

Valor
Total do
item(R$)

05

Fornecimento de equipamento
Switch Concentrador, prédios, com
prazos de garantia de no mínimo 60
meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 21 113.857,60
 
 

 

06

Transceiver SFP 1000BASE-T com
prazo de garantia de no mínimo 60
meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 46 1.629,32   

07

Transceiver SFP 1000BASE-SX,
com prazo de garantia de no mínimo
60 meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 124 1.251,19   

08

Transceiver SFP 1000BASE-LX/LH
SFP monomodo e multimodo, com
prazo de garantia de no mínimo 60
meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 26 2.473,73   

09

Transceiver SFP+ 10GBASE-SR,
com prazo de garantia de no mínimo
60 meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 74 2.608,68   

10

Transceiver SFP+ 10GBASE-SR
compativel com Extreme VDX 6740,
com prazo de garantia de no mínimo
60 meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 32 2.608,68   

11

Transceiver SFP+ 10GBASE-LR,
com prazo de garantia de no mínimo
60 meses, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital. 

Und. 90 8.781,21   

12

Serviço de instalação e configuração
dos Switches; Equipamentos
adquiridos a partir do Grupo 2, e
demais especificações, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

Und. 21 4.710,55   

13

Treinamento Técnico voltado para
até 9 servidores da solução
contratada, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo
I do Edital.

Und. 1 73.631,58   

14

Serviço de suporte técnico Remoto
(24x7x365) nos equipamentos
Switches do Grupo 2 pelo período de
12 meses, da solução contratada, e
demais especificações, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

Mês 12 3.558,90   

VALOR TOTAL (R$)

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 02 (R$)3.967.511,77

 
Razão Social:
Número do CNPJ:
Endereço Completo com CEP:
Fone/Fax/Celular:
E-mail:
Banco/Nome e nº. da Agência/Conta Corrente
Prazo de Validade da Proposta:
Local e Data:
 
 

______________________________________
nome e assinatura do representante legal

 
 

ANEXO III
 

DECLARAÇÃO
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Ref.: Pregão Eletrônico  n.º 000/2020
a) Nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela
Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, DECLARO não ter no quadro societário cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
 

__________________________________________
Local e data

 
__________________________________________________

Assinatura do Representante Legal
 
 

ANEXO IV
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

 
Ata de Registro de Preços N.º 000/2020
Procedimento Administrativo n.º 003722-24.2019.8.23.8000
Pregão Eletrônico n.º 000/2020
 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado(a) pelo(a) ...(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º
........... de .....de ......... de ......., inscrito no CPF sob o n.º ...... Portador(a) da Carteira de Identidade n.º
............. , considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução TJRR
n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, observadas, ainda, as
demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de rede tais
como roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de internet com suporte para utilização dos
protocolos de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de instalação, configuração, suporte
técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS  Autonomous
System), conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de .......(sua publicação), não
podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão Eletrônico n.º 000/0000 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como
a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

 

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

REPRESENTANTE:

TELEFONE:                                                        E-MAIL:

PRAZO DE ENTREGA:

Item Descrição Und. Qtd.
VALOR

Unitário Total

 
 

     

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
 
Boa Vista - RR ____ de ____________ de 2020.
 

 
______________________________________
Nome
Secretário de Gestão Administrativa

 
___________________________________ 
Representante legal
Empresa
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

CADASTRO RESERVA

Classificação Licitante

  

  

  

  

 
       

ANEXO V
 

MINUTAS DOS CONTRATOS Nº 52, 53 E 54/2020
 

(Evento SEI nº 0898855, 0899149, 0899420 )
 
 

Minuta de Contrato nº 52/2020 - Aquisição de Equipamentos
 

Contrato de aquisição de equipamentos de rede
(____________________), bem como serviços de instalação,
configuração e implementação de política de roteamento para Sistema
Autônomo (AS  Autonomous System), oriundo da Ata de Registro de
Preços nº ____/______ (Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº
000/0000), que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima e a Empresa ____________________________________.

 
 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, nº
296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 34.812.669/0001-08,
doravante denominado Contratante, neste ato representado por sua Secretária-Geral, Tainah Westin de
Camargo Mota, casada, brasileira, portadora da Carteira de Identidade de nº 213.796, SSP/RR, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 775.180.042-91.
 
CONTRATADO: xxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº _______________,
com sede localizada na Rua ___________________, Bairro ______________, CEP.: _________-__,
_______/___, Telefones: (___) ______________, E-mail: ______________________, daqui por diante
designada simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Senhor ___________________________,
portador da Carteira de Identidade nº _____________, SSP/______, inscrito no CPF sob o nº
_______________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato
social/estatuto social].
 
Cláusula Primeira – Do Objeto
Aquisição de equipamentos de rede (_________________________), bem como serviços de
instalação, configuração e implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS 
Autonomous System), para atender à demanda do Poder Judiciário de Roraima, conforme especificações e
quantitativos, constantes no Anexo I deste instrumento, bem como condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico TJ R R n º 000/0000, constantes dos autos do
Procedimento Administrativo SEI nº 0003722-24.2019.8.23.8000, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei
nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR
Nº 26/2006 (e suas alterações) e Resolução TP/TJRR nº 08/2015.
Parágrafo único. O objeto será executado em conformidade com as especificações constantes deste
Instrumento, do Termo de Referência nº 91/2020 (__________), da Ata de Registro de Preços nº
____/______(Lote/Grupo ____), da Proposta da Contratada (__________), de 00/00/2020, mediante
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 
Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contratante
Constituem deveres do Contratante:

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital, as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada
ou por seu Preposto;

c. Nomear um ou mais servidores para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato. Tal
fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades da Contratada em relação ao acordado;

d. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
f. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, objeto executado em desacordo com a

especificação do Edital e deste instrumento, de modo que, para que esta rejeição seja considerada
válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da Contratada;

g. Comunicar oficialmente à Contratada, por escrito, quaisquer imperfeições ou falhas verificadas no
cumprimento do contrato, para que o objeto seja substituído, reparado ou corrigido, em se tratando da
aquisição;

h. Orientar a Contratada, através do fiscal do contrato, quanto à forma correta de apresentação da
fatura;

i. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores cobrados nas faturas emitidas pela
Contratada;

j. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento, bem como pela execução dos serviços, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas no Edital e neste instrumento;

k. Disponibilizar à Contratada os comprovantes provenientes das retenções legais efetuadas no momento
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do pagamento das faturas, quando solicitado ao fiscal do Contrato.

Parágrafo primeiro. A fiscalização será exercida por um representante da Administração designado pela
Secretaria Demandante, que deverá anotar todas as ocorrências em registro próprio, indicando dia, mês e ano,
quando possível, bem como o nome dos empregados da Contratada eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário para regularizar as falhas observadas, submetendo à Administração, em tempo hábil, o
que ultrapassar sua atribuição, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Parágrafo segundo. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 
Cláusula Terceira — Das Obrigações da Contratada
Além de outros previstos no Termo de Referência nº 91/2020, na Proposta, neste instrumento e na legislação
pertinente, constituem deveres da Contratada:

a. Manter preposto, aceito pelo Contratante durante o período de vigência do Contrato, para
representá-lo administrativamente sempre que for necessário, indicado mediante declaração onde conste
o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional, bem como telefones para contato;

b. A Contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e
este deverá ser apto a esclarecer as questões relacionadas a faturas e outras questões referentes ao
objeto contratado;

c. Receber as comunicações expedidas pela Contratante nos termos do item 9.4 do Termo de Referência;
d. Acompanhar o recebimento das correspondências no e-mail informado na Proposta, ficando

responsável pela inobservância dos prazos previstos;
e. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação, devendo

comunicar ao Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
f. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa

ou dolo na execução do contrato, de modo que a fiscalização do contrato ou seu acompanhamento pelo
Contratante não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada;

g. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais
quando comprometerem os serviços prestados a este Tribunal;

h. Entregar os itens com o maior padrão de qualidade possível, conforme especificações, prazo e local
constantes do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia, sendo direito do
Contratante exigir que equipamento avaliados por ele como fora dos padrões de qualidade
especificados no Termo de Referência, na Proposta e neste instrumento sejam substituídos;

i. O objeto do fornecimento deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

j. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto que não atenda as especificações contidas no Termo
de Referência, na Proposta e neste instrumento;

k. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega dos itens adquiridos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

l. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
12 a 14, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

m. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado;
n. Apresentar faturamento detalhado, mediante nota fiscal, conforme estabelecido na Cláusula Nona - Do

Recebimento, constante neste instrumento;
o. Não suspender a execução contratual, mesmo estando pendente o pagamento da fatura, decorrente de

qualquer divergência no faturamento ou vencimento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
justificados e aceitos pela Administração do Tribunal de Justiça de Roraima;

p. Atender a todas as determinações regulares do Fiscal do Contrato e prestar os esclarecimentos
solicitados;

q. Manter sigilo, não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, informações sobre todo e qualquer assunto de interesse do
Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto da
Contratação; e,

r. Enviar por meio eletrônico, à Subsecretaria de Contratos do TJRR (contratos@tjrr.jus.br), Declaração
de Informações para Fornecimento - DIF, conforme modelo constante no Anexo III deste instrumento,
devidamente preenchida e assinada pelo representante da empresa, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato.

s. Observar os prazos e demais condições e obrigações contratuais estabelecidos no Edital e neste
Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto.

Parágrafo primeiro. A Contratada não contratará empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal de Justiça, conforme Artigo 3º
da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho
de 2016 e do art. 6º, da Resolução nº 38/2006, de 12 de setembro de 2006, do Tribunal de Justiça de
Roraima.
Parágrafo segundo. O pessoal envolvido na execução deste Contrato não terá qualquer vínculo
empregatício com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com
todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais.
Parágrafo terceiro. São expressamente vedadas à Contratada:

a. A veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do
Contratante;

b. Caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência do
Contratante, sob pena de rescisão contratual;

c. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo
nos casos previstos em lei.

d. A subcontratação para execução do objeto deste Contrato;
e. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, durante a vigência deste

Contrato.
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Cláusula Quarta — Da Vigência
O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
Parágrafo único. O presente contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
 
Cláusula Quinta — Do Custeio
O objeto deste contrato será custeado através do Programa de Trabalho nº 00.000.00.000.0000.0000 –
_____________________, pela Rubrica item nº 0.0.00.00. – _________________________________.
Parágrafo único. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

 

Cláusula Sexta — Dos Prazos de Entrega
O prazo de entrega deverá obedecer o plano de implantação apresentado pela Contratada e aprovado pelo
TJRR, não podendo exceder a duração máxima de 105 dias corridos, conforme cronograma abaixo:

a. cronograma de implantação: 

Descrição Início Duração em
dias corridos Responsável

Apresentar Plano de
Implantação.

Recebimento da Ordem de
Serviço. 15 CONTRATADA

Aprovação do Plano de
Implantação.

Recebimento do Plano de
Implantação. 10 TJRR

Implantação da solução com
entrega dos equipamento e

execução dos serviços.

Aprovação do Plano de
Implantação. 45 CONTRATADA

Período de funcionamento
experimental

Implantação da solução com
entrega dos equipamento e

execução dos serviços.
20 TJRR

Recebimento definitivo Após o recebimento definitivo. 15 TJRR

Parágrafo único. Para entrega dos softwares, estes devem ser fornecidos com ou sem mídia de instalação.
No caso de não fornecimento de mídia, deve ser indicado local para download do arquivo de
instalação. A Contratada deverá fornecer manuais de instalação traduzidos em PT-BR.
 
Cláusula Sétima — Do local e horário de entrega 
A Contratada deverá entregar, instalar e configurar os equipamentos nos prédios do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima conforme descrito pela Subsecretaria de Infraestrutura de TIC - SUBINF, no Prédio
Administrativo, localizado na Av. Ene Garcez, 1696, São Francisco, CEP 69.305-135, no horário de
expediente (08h00min às 14:00h), de segunda a sexta-feira.
Parágrafo primeiro. Antes da entrega do material deverá ocorrer o Agendamento Prévio,  com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas,  junto ao fiscal, no horário de expediente suprainformado, através do
seguinte contato: (95) 3621-5144.

a. Os custos gerados referentes as tentativas de entregas não agendadas previamente serão suportados
pela Contratada.

Parágrafo segundo. Eventual mudança nos endereços ou horários de entrega dos materiais ou de prestação
de serviços será informada prévia e oportunamente à Contratada, sem que acarrete ônus ao Contratante.
 
Cláusula Oitava — Da Garantia do Objeto
O prazo de garantia dos equipamentos será de ____ (________) meses, conforme proposta da contratada,
contados a partir do primeiro dia subsequente à data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em
conformidade com o item 4.11 do Termo de Referência.
 
Cláusula Nona — Do Recebimento
O objeto deste Contrato será recebido:

a. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos equipamentos com a
especificação, em até 01 (um) dia útil, contado da data de comunicação da Contratada quanto à
conclusão da etapa de "implantação da solução com entrega dos equipamentos e execução dos
serviços", descrita no cronograma de implantação;

b. definitivamente, pelo Fiscal, mediante termo próprio, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do
"período de funcionamento experimental", descrito no cronograma de implantação, comprovada a
adequação do objeto aos termos contratuais, e observado o disposto no art. 69 da Lei n 8666/93.

Parágrafo primeiro. Ocorrendo o fornecimento de material fora das especificações e/ou condições
predeterminadas, a Contratada deverá providenciar a substituição e/ou adequações necessárias, dentro do
prazo de funcionamento experimental, estabelecido no cronograma de implantação.
Parágrafo segundo. A fiscalização recusará o recebimento definitivo enquanto houver pendências.
Parágrafo terceiro. A implantação da solução somente será considerada concluída após a emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.
Parágrafo quarto. A Contratada deverá apresentar documento fiscal válido, acompanhado das certidões de
regularidade fiscal e trabalhista e certidão negativa de concordata e falência, no ato de entrega da solução.
Parágrafo quinto. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo
com o contrato.
 
Cláusula Décima — Do Valor
O valor total deste Contrato é de R$ 00.000,00 (__________________), conforme proposta vencedora
do Pregão Eletrônico nº ______/________.
Parágrafo único. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
 
Cláusula Décima Primeira — Do Pagamento
Após o recebimento definitivo, as faturas serão encaminhadas para pagamento, que será realizado em no
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máximo 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da Contratada.
Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que dispõe
o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação
da fatura.
Parágrafo segundo. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo terceiro. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, o
Procedimento deve ser instruído com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da Secretaria
Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo quarto. O Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.
Parágrafo quinto. A Contratada somente fará jus ao pagamento mediante demonstração do cumprimento dos
encargos sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sexto. A empresa contratada poderá emitir nota fiscal/fatura com a incidência de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) ou Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme o
caso.
Parágrafo sétimo. As notas fiscais/faturas emitidas com a incidência de ISS, terão seu pagamento
condicionado à apresentação da Guia de Recolhimento do imposto do município onde for realizado o serviço.
Parágrafo oitavo. O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas nesta cláusula
não exime a Contratada do cumprimento de suas obrigações, principalmente do pagamento dos seus
empregados nas datas regulares.
 
Cláusula Décima Segunda — Garantia de Execução do Contrato
A Contratada deverá apresentar à Administração, por meio da fiscalização administrativa, no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura contrato, comprovante de prestação de garantia,
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, mediante a opção por uma
das seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a.1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta
específica, com correção monetária.

b. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia (do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Serviço) ou

c. Fiança bancária.

Parágrafo primeiro. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5%
(cinco por cento).
Parágrafo segundo. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, a título de garantia.

a. O bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à Contratada.

b. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo
desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Parágrafo terceiro. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b. Multas moratórias e punitivas aplicadas à contratada;
c. Prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;
d. Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de qualquer natureza, não honradas pela Contratada;
e. Prejuízos indiretos causados ao Contratante e prejuízos causados a terceiros decorrentes de culpa ou

dolo durante a execução do contrato.

Parágrafo quarto. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
Parágrafo quinto. A garantia deverá possuir validade 03 (três) meses após o término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação efetiva do contrato, e será liberada ou restituída após a execução
do contrato, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.
Parágrafo sexto. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal
prestada é condição para acréscimos, supressões e eventuais repactuações contratuais.
 
Cláusula Décima Terceira — Das Sanções Administrativas
Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e Resolução nº 42/2019 - TJRR/Pleno, ficará impedida de
licitar e contratar no âmbito do Estado de Roraima, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das demais cominações legais cíveis ou criminais, a Contratada que:

a. Apresentar documentação falsa;
b. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
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c. Não mantiver a proposta;
d. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
e. Comportar-se de modo inidôneo; ou
f. Cometer fraude fiscal.

Parágrafo primeiro. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma
abaixo estabelecida:

a. Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada no percentual de 0,3% (três
décimos por cento) sobre o valor do item ou do serviço em mora, por dia de atraso, até o limite de 30
(trinta) dias;

b. Multa de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a
partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do item ou do serviço em atraso, na hipótese de
atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao item ou aos serviços, desde que
caracterizada a inexecução parcial; e

d. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.

Parágrafo segundo. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87,
da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao
TJRR.
Parágrafo terceiro. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão ser
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, que não poderão ser superiores ao
valor contratado.
Parágrafo quarto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
Parágrafo quinto. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
Parágrafo sexto. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e inseridas no site do Tribunal de
Justiça.
 
Cláusula Décima Quarta — Das Alterações
Este Contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administração, com a
apresentação das devidas justificativas, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como
do Anexo X da Instrução Normativa nº 05, de 2017, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão -
MPOG.
Parágrafo primeiro. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
Parágrafo segundo. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
Cláusula Décima Quinta — Da Rescisão
Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, este Contrato poderá ser rescindido,
assegurada a concessão de contraditório e ampla defesa, se a Contratada:

a. Descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado junto ao Contratante e impeditivo da execução deste Ajuste, nos termos do
artigo 77 da Lei nº 8666/93;

b. Ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
c. Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da

mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Parágrafo primeiro. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o Contratante poderá
rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no
mínimo 30 dias.
Parágrafo segundo. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c. Indenizações e multas porventura incidentes.

Parágrafo terceiro. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
Parágrafo quarto. Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
 
Cláusula Décima Sexta — Das Disposições Finais
Este instrumento será publicado, por extrato, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de Boa Vista/RR, conforme art. 55, § 2º, da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Terceira, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Parágrafo terceiro. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Gestão Administrativa - SGA, a qual
instruirá o feito e o submeterá à Secretaria Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Geral, sendo aplicáveis as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
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Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
 
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e por estarem de acordo, os representantes das partes
assinam este instrumento eletronicamente.
 

ANEXO I - Discriminação do objeto

ITEM DA
ARP

 

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1      

2      

3      

...      

 
 

ANEXO II
Modelo de Declaração de Preposto

Eu, (Incluir nome do representante), representante legal da empresa (Incluir nome do licitante), declaro, para
os devidos fins, que referida empresa se compromete a manter preposto, durante o prazo de vigência do
Contrato nº _______/________.
Nome do Preposto:
CPF:
RG:
Qualificação Profissional:
Endereço:
Telefone/WhatsApp:
E-mail:
 

ANEXO III
Modelo de Declaração de Informações para Fornecimento - DIF
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Documento assinado eletronicamente por DIANE SOUZA DOS SANTOS,
Subsecretário, em 13/11/2020, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0898855 e o código
CRC F89D74B4.

 

 

Minuta de Contrato nº 53/2020 - Treinamento

 

Contrato de prestação de serviços de treinamento técnico voltado para
até 9 servidores do TJRR, para utilização da solução de TI adquirida
por meio do Contrato n. ____/2020, conforme Ata de Registro de
Preços nº ____/______ (Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº
000/0000), que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima e a Empresa ____________________________________.

 
 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, nº
296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 34.812.669/0001-08,
doravante denominado Contratante, neste ato representado por sua Secretária-Geral, Tainah Westin de
Camargo Mota, casada, brasileira, portadora da Carteira de Identidade de nº 213.796, SSP/RR, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 775.180.042-91.
 
CONTRATADO: xxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº _______________,
com sede localizada na Rua ___________________, Bairro ______________, CEP.: _________-__,
_______/___, Telefones: (___) ______________, E-mail: ______________________, daqui por diante
designada simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Senhor ___________________________,
portador da Carteira de Identidade nº _____________, SSP/______, inscrito no CPF sob o nº
_______________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato
social/estatuto social].
 
Cláusula Primeira – Do Objeto
Prestação de serviços de treinamento técnico voltado para até 9 servidores do TJRR, para utilização
da solução  de TI adquirida por meio do Contrato n. ____/2020, para atender à demanda do Poder
Judiciário de Roraima, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo I deste instrumento, bem
como condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico TJRR nº
000/0000, constantes dos autos do Procedimento Administrativo SEI nº 0003722-24.2019.8.23.8000, com
fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR Nº 26/2006 (e suas alterações) e Resolução TP/TJRR nº
08/2015.
Parágrafo único. O objeto será executado em conformidade com as especificações constantes deste
Instrumento, do Termo de Referência nº 91/2020 (__________), da Ata de Registro de Preços nº
____/______(Lote/Grupo ____), da Proposta da Contratada (__________), de 00/00/2020, mediante
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 
Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contratante
Constituem deveres do Contratante:

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital, as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada
ou por seu Preposto;

c. Nomear um ou mais servidores para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato. Tal
fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades da Contratada em relação ao acordado;

d. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
f. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com a

especificação do Edital e deste instrumento, de modo que, para que esta rejeição seja considerada
válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da Contratada;

g. Comunicar oficialmente à Contratada, por escrito, quaisquer imperfeições ou falhas verificadas no
cumprimento do contrato, para que seja providenciada a correção;

h. Orientar a Contratada, através do fiscal do contrato, quanto à forma correta de apresentação da
fatura;

i. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores cobrados nas faturas emitidas pela
Contratada;

j. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências estabelecidas no Edital e neste instrumento;

k. Disponibilizar à Contratada os comprovantes provenientes das retenções legais efetuadas no momento
do pagamento das faturas, quando solicitado ao fiscal do Contrato.

Parágrafo primeiro. A fiscalização será exercida por um representante da Administração designado pela
Secretaria Demandante, que deverá anotar todas as ocorrências em registro próprio, indicando dia, mês e ano,
quando possível, bem como o nome dos empregados da Contratada eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário para regularizar as falhas observadas, submetendo à Administração, em tempo hábil, o
que ultrapassar sua atribuição, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Parágrafo segundo. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 
Cláusula Terceira — Das Obrigações da Contratada
Além de outros previstos no Termo de Referência nº 91/2020, na Proposta, neste instrumento e na legislação
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pertinente, constituem deveres da Contratada:

a. Manter preposto, aceito pelo Contratante durante o período de vigência do Contrato, para
representá-lo administrativamente sempre que for necessário, indicado mediante declaração onde conste
o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional, bem como telefones para contato;

b. A Contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e
este deverá ser apto a esclarecer as questões relacionadas a faturas e outras questões referentes ao
objeto contratado;

c. Receber as comunicações expedidas pela Contratante nos termos do item 9.4 do Termo de Referência;
d. Acompanhar o recebimento das correspondências no e-mail informado na Proposta, ficando

responsável pela inobservância dos prazos previstos;
e. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação, devendo

comunicar ao Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
f. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa

ou dolo na execução do contrato, de modo que a fiscalização do contrato ou seu acompanhamento pelo
Contratante não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada;

g. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais
quando comprometerem os serviços prestados a este Tribunal;

h. Prestar o serviço com o maior padrão de qualidade possível, conforme especificações, prazo e local
constantes do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sendo direito do
Contratante exigir que o objeto avaliado por ele como fora dos padrões de qualidade especificados no
Termo de Referência, na Proposta e neste instrumento sejam corrigidos ou refeitos;

i. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto que não atenda as especificações contidas no Termo
de Referência, na Proposta e neste instrumento;

j. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

k. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
12 a 14, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

l. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado;
m. Apresentar faturamento detalhado, mediante nota fiscal, conforme estabelecido na Cláusula Oitava -

Do Recebimento, constante neste instrumento;
n. Não suspender a execução contratual, mesmo estando pendente o pagamento da fatura, decorrente de

qualquer divergência no faturamento ou vencimento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
justificados e aceitos pela Administração do Tribunal de Justiça de Roraima;

o. Atender a todas as determinações regulares do Fiscal do Contrato e prestar os esclarecimentos
solicitados;

p. Manter sigilo, não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, informações sobre todo e qualquer assunto de interesse do
Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto da
Contratação; e,

q. Enviar por meio eletrônico, à Subsecretaria de Contratos do TJRR (contratos@tjrr.jus.br), Declaração
de Informações para Fornecimento - DIF, conforme modelo constante no Anexo III deste instrumento,
devidamente preenchida e assinada pelo representante da empresa, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato.

r. Observar os prazos e demais condições e obrigações contratuais estabelecidos no Edital e neste
Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto.

Parágrafo primeiro. A Contratada não contratará empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal de Justiça, conforme Artigo 3º
da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho
de 2016 e do art. 6º, da Resolução nº 38/2006, de 12 de setembro de 2006, do Tribunal de Justiça de
Roraima.
Parágrafo segundo. O pessoal envolvido na execução deste Contrato não terá qualquer vínculo
empregatício com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com
todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais.
Parágrafo terceiro. São expressamente vedadas à Contratada:

a. A veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do
Contratante;

b. Caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência do
Contratante, sob pena de rescisão contratual;

c. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo
nos casos previstos em lei.

d. A subcontratação para execução do objeto deste Contrato;
e. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, durante a vigência deste

Contrato.

 

Cláusula Quarta — Da Vigência
O prazo de vigência deste Contrato será de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura.
Parágrafo único. O presente contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
 
Cláusula Quinta — Do Custeio
O objeto deste contrato será custeado através do Programa de Trabalho nº 00.000.00.000.0000.0000 –
_____________________, pela Rubrica item nº 0.0.00.00. – _________________________________.
Parágrafo único. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

 

Cláusula Sexta — Dos Prazos de Execução
O prazo de execução do treinamento deverá obedecer ao cronograma abaixo especificado e deverá ser
ministrado após a fase de implantação da solução, adquirida por meio do Contrato n. ____/2020.
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a. cronograma de treinamento:

Descrição Início Duração em
dias corridos Responsável

Apresentar Plano de Capacitação com o conteúdo
programático do treinamento.

Assinatura do
contrato 15 CONTRATADA

Aprovação do Plano de Capacitação.
Entrega do
Plano de

Capacitação
10 TJRR

Treinamento abordando, no mínimo, as informações
necessárias à gerência, administração, auditoria e

suporte interno da solução.

Aprovação do
Plano de

Capacitação

Data acordada no
Plano de

capacitação.
CONTRATADA

Avaliação do Treinamento. Fim do
Treinamento 10 TJRR

Emissão do Termo de Aceite dos Treinamentos.
Após a

Avaliação do
Treinamento

10 TJRR

 
Cláusula Sétima — Do local e horário de execução dos serviços
O treinamento deverá ser prestado das dependências do Poder Judiciário em Boa Vista-RR, em horário a ser
definido pela equipe da Subsecretaria de infraestrutura de TIC.
 
Cláusula Oitava — Do Recebimento
O objeto deste Contrato será recebido:

a. provisoriamente, pelo Fiscal, mediante termo circunstanciado não configurando aceite, em até 01
(um) dia útil, contado da data de encerramento do treinamento;

b. definitivamente, pelo Fiscal, mediante termo próprio, em até 10 (dez) dias, contados do término do
período de avaliação do treinamento, após comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n 8666/93.

Parágrafo primeiro. Sem ônus, o Contratante poderá solicitar a repetição do treinamento caso entenda que
o mesmo não atingiu os objetivos.
Parágrafo segundo. Na verificação da qualidade do treinamento serão aplicados os critérios e especificações
estabelecidos no item 4.15 e Anexo I, do Termo de Referência.
Parágrafo terceiro. A fiscalização recusará o recebimento definitivo dos serviços, enquanto houver
pendências.
Parágrafo quarto. Os serviços somente serão considerados concluídos após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
Parágrafo quinto. A Contratada deverá apresentar documento fiscal válido, acompanhado das certidões de
regularidade fiscal e trabalhista e certidão negativa de concordata e falência, no ato de encerramento do
treinamento.
Parágrafo sexto. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o
contrato.
 
 
Cláusula Nona — Do Valor
O valor total deste Contrato é de R$ 00.000,00 (__________________), conforme proposta vencedora
do Pregão Eletrônico nº ______/________.
Parágrafo único. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
 
Cláusula Décima — Do Pagamento
Após o recebimento definitivo, as faturas serão encaminhadas para pagamento, que será realizado em no
máximo 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da Contratada.
Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que dispõe
o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação
da fatura.
Parágrafo segundo. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo terceiro. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, o
Procedimento deve ser instruído com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da Secretaria
Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo quarto. O Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.
Parágrafo quinto. A Contratada somente fará jus ao pagamento mediante demonstração do cumprimento dos
encargos sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sexto. A empresa contratada poderá emitir nota fiscal/fatura com a incidência de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) ou Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme o
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caso.
Parágrafo sétimo. As notas fiscais/faturas emitidas com a incidência de ISS, terão seu pagamento
condicionado à apresentação da Guia de Recolhimento do imposto do município onde for realizado o serviço.
Parágrafo oitavo. O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas nesta cláusula
não exime a Contratada do cumprimento de suas obrigações, principalmente do pagamento dos seus
empregados nas datas regulares.
 
Cláusula Décima Primeira— Garantia de Execução do Contrato
Não será exigida garantia da execução do Contrato, mas o Contratante poderá reter, do montante a pagar,
valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela Contratada.
 
Cláusula Décima Segunda — Das Sanções Administrativas
Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e Resolução nº 42/2019 - TJRR/Pleno, ficará impedida de
licitar e contratar no âmbito do Estado de Roraima, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das demais cominações legais cíveis ou criminais, a Contratada que:

a. Apresentar documentação falsa;
b. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c. Não mantiver a proposta;
d. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
e. Comportar-se de modo inidôneo; ou
f. Cometer fraude fiscal.

Parágrafo primeiro. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma
abaixo estabelecida:

a. Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada no percentual de 0,3% (três
décimos por cento) sobre o valor do item ou do serviço em mora, por dia de atraso, até o limite de 30
(trinta) dias;

b. Multa de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a
partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do item ou do serviço em atraso, na hipótese de
atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao item ou aos serviços, desde que
caracterizada a inexecução parcial; e

d. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.

Parágrafo segundo. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87,
da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao
TJRR.
Parágrafo terceiro. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão ser
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, que não poderão ser superiores ao
valor contratado.
Parágrafo quarto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
Parágrafo quinto. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
Parágrafo sexto. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e inseridas no site do Tribunal de
Justiça.
 
Cláusula Décima Terceira — Das Alterações
Este Contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administração, com a
apresentação das devidas justificativas, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como
do Anexo X da Instrução Normativa nº 05, de 2017, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão -
MPOG.
Parágrafo primeiro. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
Parágrafo segundo. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
Cláusula Décima Quarta — Da Rescisão
Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, este Contrato poderá ser rescindido,
assegurada a concessão de contraditório e ampla defesa, se a Contratada:

a. Descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado junto ao Contratante e impeditivo da execução deste Ajuste, nos termos do
artigo 77 da Lei nº 8666/93;

b. Ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
c. Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da

mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Parágrafo primeiro. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o Contratante poderá
rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no
mínimo 30 dias.
Parágrafo segundo. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c. Indenizações e multas porventura incidentes.
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Parágrafo terceiro. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
Parágrafo quarto. Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
 
Cláusula Décima Quinta — Das Disposições Finais
Este instrumento será publicado, por extrato, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de Boa Vista/RR, conforme art. 55, § 2º, da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Segunda, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Parágrafo terceiro. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Gestão Administrativa - SGA, a qual
instruirá o feito e o submeterá à Secretaria Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Geral, sendo aplicáveis as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
 
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e por estarem de acordo, os representantes das partes
assinam este instrumento eletronicamente.
 

ANEXO I - Discriminação do objeto

ITEM
DA

ARP
 

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

 
Treinamento Técnico voltado

para até 9 servidores da
solução contratada.

Und    

 
 

ANEXO II
Modelo de Declaração de Preposto

Eu, (Incluir nome do representante), representante legal da empresa (Incluir nome do licitante), declaro, para
os devidos fins, que referida empresa se compromete a manter preposto, durante o prazo de vigência do
Contrato nº _______/________.
Nome do Preposto:
CPF:
RG:
Qualificação Profissional:
Endereço:
Telefone/WhatsApp:
E-mail:
 

ANEXO III
Modelo de Declaração de Informações para Fornecimento - DIF
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Documento assinado eletronicamente por DIANE SOUZA DOS SANTOS,
Subsecretário, em 13/11/2020, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0899149 e o código
CRC 700D3F23.

 
 

Minuta de Contrato nº 54/2020 - Suporte Técnico

 

Contrato de prestação de serviços de suporte técnico
remoto (24x7x365) pelo período de 12 meses, nos equipamentos
__________, adquiridos por meio do Contrato n. ____/2020 conforme
Ata de Registro de Preços nº ____/______ (Edital de Licitação - Pregão
Eletrônico nº 000/0000), que entre si celebram o Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima e a
Empresa ____________________________________.

 

 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, nº
296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 34.812.669/0001-08,
doravante denominado Contratante, neste ato representado por sua Secretária-Geral, Tainah Westin de
Camargo Mota, casada, brasileira, portadora da Carteira de Identidade de nº 213.796, SSP/RR, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 775.180.042-91.
 
CONTRATADO: xxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº _______________,
com sede localizada na Rua ___________________, Bairro ______________, CEP.: _________-__,
_______/___, Telefones: (___) ______________, E-mail: ______________________, daqui por diante
designada simplesmente Contratada, neste ato representada pelo
Senhor ___________________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________,
SSP/______, inscrito no CPF sob o nº _______________, de acordo com a representação legal que lhe é
outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].
 
Cláusula Primeira – Do Objeto
Prestação de serviço de suporte técnico remoto (24x7x365) pelo período de 12 meses, nos
equipamentos ____________, adquiridos por meio do Contrato n. ____/2020, para atender à demanda
do Poder Judiciário de Roraima, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo I deste
instrumento, bem como condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão
Eletrônico TJRR nº 000/0000, constantes dos autos do Procedimento Administrativo SEI nº 0003722-
24.2019.8.23.8000, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código
de Defesa do Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR Nº 26/2006 (e suas alterações) e Resolução
TP/TJRR nº 08/2015.
Parágrafo único. O objeto será executado em conformidade com as especificações constantes deste
Instrumento, do Termo de Referência nº 91/2020 (__________), da Ata de Registro de Preços nº
____/______(Lote/Grupo ____), da Proposta da Contratada (__________), de 00/00/2020, mediante
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 
Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contratante
Constituem deveres do Contratante:

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital, as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pela Contratada ou por seu Preposto;

c. Nomear um ou mais servidores para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato. Tal
fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades da Contratada em relação ao acordado;

d. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
f. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com a

especificação do Edital e deste instrumento, de modo que, para que esta rejeição seja considerada
válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da Contratada;

g. Comunicar oficialmente à Contratada, por escrito, quaisquer imperfeições ou falhas verificadas no
cumprimento do contrato, para que seja providenciada a correção;

h. Orientar a Contratada, através do fiscal do contrato, quanto à forma correta de apresentação da
fatura;

i. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores cobrados nas faturas emitidas
pela Contratada;

j. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências estabelecidas no Edital e neste instrumento;

k. Disponibilizar à Contratada os comprovantes provenientes das retenções legais efetuadas no momento
do pagamento das faturas, quando solicitado ao fiscal do Contrato.

Parágrafo primeiro. A fiscalização será exercida por um representante da Administração designado pela
Secretaria Demandante, que deverá anotar todas as ocorrências em registro próprio, indicando dia, mês e ano,
quando possível, bem como o nome dos empregados da Contratada eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário para regularizar as falhas observadas, submetendo à Administração, em tempo hábil, o
que ultrapassar sua atribuição, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Parágrafo segundo. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 
Cláusula Terceira — Das Obrigações da Contratada
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Além de outros previstos no Termo de Referência nº 91/2020, na Proposta, neste instrumento e na legislação
pertinente, constituem deveres da Contratada:

a. Manter preposto, aceito pelo Contratante durante o período de vigência do Contrato, para
representá-lo administrativamente sempre que for necessário, indicado mediante declaração onde conste
o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional, bem como telefones para contato;

b. A Contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e
este deverá ser apto a esclarecer as questões relacionadas a faturas e outras questões referentes ao
objeto contratado;

c. Receber as comunicações expedidas pela Contratante nos termos do item 9.4 do Termo de Referência;
d. Acompanhar o recebimento das correspondências no e-mail informado na Proposta, ficando

responsável pela inobservância dos prazos previstos;
e. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação, devendo

comunicar ao Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
f. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa

ou dolo na execução do contrato, de modo que a fiscalização do contrato ou seu acompanhamento
pelo Contratante não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada;

g. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais
quando comprometerem os serviços prestados a este Tribunal;

h. Prestar o serviço com o maior padrão de qualidade possível, conforme especificações, prazo e local
constantes do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sendo direito
do Contratante exigir que o objeto avaliado por ele como fora dos padrões de qualidade especificados
no Termo de Referência, na Proposta e neste instrumento sejam corrigidos ou refeitos;

i. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto que não atenda as especificações contidas no Termo
de Referência, na Proposta e neste instrumento;

j. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

k. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
12 a 14, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

l. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado;
m. Apresentar faturamento detalhado, mediante nota fiscal, conforme estabelecido na Cláusula

__________- Do Recebimento, constante neste instrumento;
n. Não suspender a execução contratual, mesmo estando pendente o pagamento da fatura, decorrente de

qualquer divergência no faturamento ou vencimento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
justificados e aceitos pela Administração do Tribunal de Justiça de Roraima;

o. Atender a todas as determinações regulares do Fiscal do Contrato e prestar os esclarecimentos
solicitados;

p. Manter sigilo, não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, informações sobre todo e qualquer assunto de interesse
do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto da
Contratação; e,

q. Enviar por meio eletrônico, à Subsecretaria de Contratos do TJRR (contratos@tjrr.jus.br), Declaração
de Informações para Fornecimento - DIF, conforme modelo constante no Anexo III deste instrumento,
devidamente preenchida e assinada pelo representante da empresa, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato.

r. Observar os prazos e demais condições e obrigações contratuais estabelecidos no Edital e neste
Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto.

Parágrafo primeiro. A Contratada não contratará empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal de Justiça, conforme Artigo 3º
da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho
de 2016 e do art. 6º, da Resolução nº 38/2006, de 12 de setembro de 2006, do Tribunal de Justiça de
Roraima.
Parágrafo segundo. O pessoal envolvido na execução deste Contrato não terá qualquer vínculo
empregatício com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com
todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais.
Parágrafo terceiro. São expressamente vedadas à Contratada:

a. A veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização
do Contratante;

b. Caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência
do Contratante, sob pena de rescisão contratual;

c. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo
nos casos previstos em lei.

d. A subcontratação para execução do objeto deste Contrato;
e. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, durante a vigência deste

Contrato.

 
Cláusula Quarta — Da Vigência
O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
Parágrafo único. O presente contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma
do art. 57, II, da Lei 8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea,
e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a. Prestação regular dos serviços;
b. Não aplicação das penalidades de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento

de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação;
c. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
d. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração e
e. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
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Cláusula Quinta — Do Custeio
O objeto deste contrato será custeado através do Programa de Trabalho nº 00.000.00.000.0000.0000 –
_____________________, pela Rubrica item nº 0.0.00.00. – _________________________________.
Parágrafo único. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.
 
Cláusula Sexta — Dos Prazos de Execução
O suporte técnico objeto deste contrato  deve iniciar-se após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
do Contrato n. _____/2020 (Aquisição dos Equipamentos),  e deverá ser executado de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência n. 91/2020.
Parágrafo único. As ocorrências serão classificadas em 3 (três) níveis de prioridade, relacionados a graus de
comprometimento de funcionamento do serviço. Os prazos máximos para a solução de problemas serão
contados a partir da chegada do técnico ao local ou do horário de abertura das Ordens de Serviço quando a
presença do técnico não for necessária, conforme indicado no tabela seguinte:

 PRIORIDADE BAIXA
Indicador 03

PRIORIDADE
NORMAL

Indicador 02

PRIORIDADE ALTA
Indicador 01

Atendimentos

Ocorrências que não
interfiram na disponibilidade
ou performance dos
serviços.
Prazo de Solução: Até 05
(cinco) dias úteis (DU).

O equipamento está
operacional, porém
apresenta problemas.
Ocorrências que
prejudiquem os
serviços sem
interrompê-los.
Prazo de Solução:
Até 02 (dois) dias
úteis (DU).

Equipamento não está
operacional.
Qualquer ocorrência que
caracterize a indisponibilidade dos
serviços.
Prazo de Solução: Até o
término do próximo dia útil
(NBD – Next Business Day)
(DU).

 
Cláusula Sétima — Do local e horário de execução dos serviços
Os atendimentos deverão ser remotos ou presenciais conforme as necessidades do Contratante.
Parágrafo primeiro. No caso de atendimentos presenciais estes deverão ser prestados nas dependências do
TJRR na cidade de Boa Vista/RR, conforme endereços e horários indicados pela fiscalização técnica na
abertura do chamado.
Parágrafo segundo. Eventual mudança nos endereços ou horários de prestação dos serviços será informada
prévia e oportunamente à Contratada, sem que acarrete ônus ao Contratante.
Parágrafo terceiro. Os serviços serão solicitados pela equipe técnica do TJRR mediante abertura de
chamado junto à CONTRATADA, via chamada telefônica local ou DDD, 0800, e-mail ou internet, devendo o
recebimento dos chamados ocorrer em período integral (24x7).A empresa deverá disponibilizar uma central de
atendimento de suporte e manutenção técnica. As solicitações de atendimento técnico partirão do Tribunal
através do Gestor de Contratos ou da equipe da Subsecretaria de Infraestrutura de TIC.
 
Cláusula Oitava — Do Recebimento
O objeto deste Contrato será recebido:

a. provisoriamente, pelo Fiscal, mediante termo circunstanciado não configurando aceite, em até 02 (dois)
dias úteis, contados da data de entrega do relatório mensal dos serviços executados, pela Contratada;

b. definitivamente, pelo Fiscal, mediante termo próprio, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n 8666/93.

Parágrafo primeiro. Na verificação da qualidade dos serviços prestados será aplicado o Instrumento de
Medição de Resultado - IMR, descrito no item 10.5.6.2 do Termo de Referência.
Parágrafo segundo. A fiscalização recusará o recebimento definitivo dos serviços, enquanto houver
pendências.
Parágrafo terceiro. Os serviços somente serão considerados concluídos após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
Parágrafo quarto. A Contratada deverá apresentar documento fiscal válido, acompanhado das certidões de
regularidade fiscal e trabalhista e certidão negativa de concordata e falência, após o recebimento definitivo.
Parágrafo quinto. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o
contrato.
 
Cláusula Nona — Do Valor
O valor total deste Contrato é de R$ 00.000,00 (__________________), conforme proposta vencedora
do Pregão Eletrônico nº ______/________.
Parágrafo único. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
 
Cláusula Décima — Do Reajuste
Os preços deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da
apresentação da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros
do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se e a variação do ICTI (Índice de Custos da
Tecnologia da Informação), mantido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, acumulado em
12 (doze) meses, ou outro índice que venha a substituir, adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do caput desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo
ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
Parágrafo único. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da
Contratada, nos termos do caput desta cláusula.
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Cláusula Décima Primeira — Do Pagamento
Após o recebimento definitivo, as faturas serão encaminhadas para pagamento, que será realizado em no
máximo 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da Contratada.
Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que dispõe
o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação
da fatura.
Parágrafo segundo. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo terceiro. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, o
Procedimento deve ser instruído com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da Secretaria
Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo quarto. O Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.
Parágrafo quinto. A Contratada somente fará jus ao pagamento mediante demonstração do cumprimento dos
encargos sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sexto. A empresa contratada poderá emitir nota fiscal/fatura com a incidência de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) ou Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme o
caso.
Parágrafo sétimo. As notas fiscais/faturas emitidas com a incidência de ISS, terão seu pagamento
condicionado à apresentação da Guia de Recolhimento do imposto do município onde for realizado o serviço.
Parágrafo oitavo. O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas nesta cláusula
não exime a Contratada do cumprimento de suas obrigações, principalmente do pagamento dos seus
empregados nas datas regulares.
 
Cláusula Décima Segunda — Garantia de Execução do Contrato
A Contratada deverá apresentar à Administração, por meio da Fiscalização, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados da data de assinatura contrato, comprovante de prestação de garantia, correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, mediante a opção por uma das seguintes
modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a.1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta
específica, com correção monetária.

b. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia (do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Serviço) ou

c. Fiança bancária.

Parágrafo primeiro. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5%
(cinco por cento).
Parágrafo segundo. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, a título de garantia.

a. O bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à Contratada.

b. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo
desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Parágrafo terceiro. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b. Multas moratórias e punitivas aplicadas à contratada;
c. Prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;
d. Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de qualquer natureza, não honradas pela Contratada;
e. Prejuízos indiretos causados ao Contratante e prejuízos causados a terceiros decorrentes de culpa ou

dolo durante a execução do contrato.

Parágrafo quarto. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
Parágrafo quinto. A garantia deverá possuir validade 03 (três) meses após o término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação efetiva do contrato, e será liberada ou restituída após a execução
do contrato, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.
Parágrafo sexto. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal
prestada é condição para acréscimos, supressões e eventuais repactuações contratuais.
 
Cláusula Décima Terceira — Das Sanções Administrativas
Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e Resolução nº 42/2019 - TJRR/Pleno, ficará impedida de
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licitar e contratar no âmbito do Estado de Roraima, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das demais cominações legais cíveis ou criminais, a Contratada que:

a. Apresentar documentação falsa;
b. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c. Não mantiver a proposta;
d. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
e. Comportar-se de modo inidôneo; ou
f. Cometer fraude fiscal.

Parágrafo primeiro. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma
abaixo estabelecida:

a. Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada no percentual de 0,3% (três
décimos por cento) sobre o valor do item ou do serviço em mora, por dia de atraso, até o limite de 30
(trinta) dias;

b. Multa de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a
partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do item ou do serviço em atraso, na hipótese de
atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao item ou aos serviços, desde que
caracterizada a inexecução parcial; e

d. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.

Parágrafo segundo. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87,
da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao
TJRR.
Parágrafo terceiro. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão ser
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, que não poderão ser superiores ao
valor contratado.
Parágrafo quarto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
Parágrafo quinto. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
Parágrafo sexto. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e inseridas no site do Tribunal de
Justiça.
 
Cláusula Décima Quarta — Das Alterações
Este Contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administração, com a
apresentação das devidas justificativas, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como
do Anexo X da Instrução Normativa nº 05, de 2017, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão -
MPOG.
Parágrafo primeiro. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
Parágrafo segundo. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
Cláusula Décima Quinta — Da Rescisão
Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, este Contrato poderá ser rescindido,
assegurada a concessão de contraditório e ampla defesa, se a Contratada:

a. Descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado junto ao Contratante e impeditivo da execução deste Ajuste, nos termos do
artigo 77 da Lei nº 8666/93;

b. Ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
c. Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da

mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Parágrafo primeiro. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o Contratante poderá
rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no
mínimo 30 dias.
Parágrafo segundo. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c. Indenizações e multas porventura incidentes.

Parágrafo terceiro. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
Parágrafo quarto. Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
 
Cláusula Décima Sexta — Das Disposições Finais
Este instrumento será publicado, por extrato, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de Boa Vista/RR, conforme art. 55, § 2º, da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Terceira, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
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Parágrafo terceiro. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Gestão Administrativa - SGA, a qual
instruirá o feito e o submeterá à Secretaria Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Geral, sendo aplicáveis as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
 
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e por estarem de acordo, os representantes das partes
assinam este instrumento eletronicamente.
 

ANEXO I - Discriminação do objeto

ITEM
DA

ARP
 

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

 

Serviço de suporte técnico
Remoto (24x7x365) nos

equipamentos _______do
Grupo _____ pelo período de

12 meses, demais
especificações conforme Termo

de Referência n. 91/2020

Mês 12   

 

 

ANEXO II
Modelo de Declaração de Preposto

Eu, (Incluir nome do representante), representante legal da empresa (Incluir nome do licitante), declaro, para
os devidos fins, que referida empresa se compromete a manter preposto, durante o prazo de vigência do

Contrato nº _______/________.
Nome do Preposto:

CPF:
RG:

Qualificação Profissional:
Endereço:

Telefone/WhatsApp:
E-mail:

 

ANEXO III
Modelo de Declaração de Informações para Fornecimento - DIF
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Documento assinado eletronicamente por DIANE SOUZA DOS SANTOS,
Subsecretário, em 13/11/2020, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0899420 e o código
CRC A372A979.

 
 

Documento assinado eletronicamente por FRANCINEIA DE SOUSA E SILVA, Subsecretário,
em 25/11/2020, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência -
TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 0907788 e o código CRC 81EEC419.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro

Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.
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